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Birželio 7 d. Kauno kur-
čiųjų reabilitacijos centras 
(KKRC) tapo iškilmių rū-
mais. Čia buvo minimas 
LKD Kauno teritorinės 
valdybos kultūrinės veik-
los šešiasdešimtmetis.

Plačiau skaitykite 6-7 psl.

Kauno kurčiųjų kultūrinei veiklai - 60 metų

Aktyviausieji Kauno teritorinės valdybos kultūrinės veiklos puoselėtojai ir svečiai.

Birželio 26 d. Respubliki-
nės valdybos (RV) posėdyje 
aptarti aštuoni klausimai 
bei skubūs reikalai. 

Plačiau skaitykite 4 psl.

Respublikinės valdybos posėdyje

Svarstomas RV narės, UAB “Vikados” direk-
torės G.Ramanauskienės (pirma iš kairės) pa-
siūlymas.
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Aktualijos

KURČIŲJŲ MENO 
ŠVENTĖ. Vilniaus kurčiųjų 
reabilitacijos centras liepos 
12 d. visus kviečia į Kurčiųjų 
meno šventę „Gyvenimas už 
stiklo sienos“. Šventė prasidės 
13 val. Kalnų parke, Vilniuje 
(T. Kosciuškos g. 5). Rengi-
nio globėja – Vilniaus miesto 
savivaldybė.

ROTACIJA. Socialinės ap-
saugos ir darbo ministerijos spren-
dimu nuo liepos 1 d., pasibaigus 
kadencijai, pareigas nustojo ėję dvi-
ejų ministerijai pavaldžių įstaigų – 
Neįgaliųjų reikalų departamento bei 
Neįgalumo ir darbingumo nustaty-
mo tarnybos – vadovai. Nuo liepos 7 
d. Neįgaliųjų reikalų departamente, 
vietoj buvusios vadovės Genovaitės 
Paliušienės, direktorės pareigas lai-
kinai eis Jolanta Šliužienė.

BAIGĖ MOKSLUS VIL-
NIAUS TECHNOLOGIJŲ 
MOKYMO IR REABILITA-
CIJOS CENTRE (VTMRC). 

LKNUC pedagogai taip pat turi kuo 
didžiuotis: vis daugiau abiturientų 
renkasi ne tik mokyklinius, bet ir 
valstybinius egzaminus. Rengdami 
laikraštį spaudai jau žinojome, kad 
4-oji gimnazijos klasė rinkosi įvai-
raus sunkumo egzaminus. 

Iš 10 abiturientų tik viena 
Gedvilė Diržiūtė, nors mokėsi pa-
gal programą kurtiesiems, rinkosi 
laikyti valstybinį lietuvių kalbos ir 
literatūros egzaminą. 

Dabar visi nekantrauja su-
žinoti, kaip sekėsi tokį aukštą tikslą 
išsikėlusiai gimnazistei. Mokyklos 
pedagogų bendruomenė teigia, kad 
per dešimtmetį pavyksta išugdyti 
vos vieną kitą analogiškų gebėjimų 
mokinį, todėl tiki merginos sėkme. 
Valstybinį istorijos egzaminą rinkosi 
laikyti taip pat viena Gedvilė. Ma-
tematikos laikė 4, užsienio kalbos 
- 3 abiturientai, informacinių tech-
nologijų - 3. Kol kas žinomi tik už-
sienio kalbos egzaminų rezultatai. 2 
merginos išlaikė neblogai, o Gedvilė 
– puikiai.

Mokyklinius egzaminus iš 
technologijų ir dailės dalykų atitin-
kamai rinkosi 6 ir 3 mokiniai. Abiejų 
dalykų įvertinimai geri ir labai geri. 
Baigiamosios gimnazijos klasės 
vadovas – Kazimieras Jasnauskas, 
klasės auklėtoja – Laura Šližienė.

VILNIAUS KOLEGIJO-
JE ATŠVĘSTOS IŠLEISTU-
VĖS. Kaip informavo Filologijos 
katedros vedėja dr. doc. Dalia Kavi-
naitė-Vrubliauskienė, birželio 27 d. 
diplomus atsiėmė 10 lietuvių gestų 
kalbos vertimo studijų programą 
išklausiusių ir baigiamąjį vertinimą 
išlaikiusių absolventų. Su pagyrimu 
(vien dešimtukais) nebaigė studijų 
nė vienas būsimasis LGK vertėjas. 
Katedros vedėja pripažino, kad LGK 
vertėjų studijos yra ne tik vienos 
brangiausių Vilniaus kolegijoje, bet 
ir vienos sunkiausių jas pasirinku-
siems. Tad nenuostabu, kad iš 23 
įstojusiųjų apie pusė studentų stu-
dijas nutraukė joms net neįpusėjus. 
Baigiamasis absolventų vertinimas 
buvo iš dviejų dalių: situacijų verti-
mo (sudarė 40 proc. vertinimo balo) 
ir baigiamojo projekto (60 proc.). 
Šiemet baigiamajam darbui absol-
ventai daugiausia rinkosi vertimo 
temas. Filologijos katedros vedėja 

Birželio 26 d. VTMRC suolą paliko 
42 mokiniai: 15 virėjų (grupės vado-
vė - profesijos mokytoja Aušra Rai-
nienė; 1 mokinė kvali� kacijos neįgi-
jo), 6 baldų apmušėjai (Edmundas 
Šileikis; 1 mokinys kvali� kacijos 
neįgijo), 8 pastatų restauratoriai 
(Antonina Boiko), 7 dailiųjų rank-
darbių gamintojai (Jūratė Laučie-
nė), 4 leidybos darbuotojai (Aušra 
Murauskienė). Centras didžiuojasi, 
kad net 11 absolventų baigiamąjį 
egzaminą išlaikė aukščiausiu balu.

LIETUVOS KURČIŲ-
JŲ IR NEPRIGIRDINČIŲ-
JŲ UGDYMO CENTRAS 
(LKNUC): EGZAMINUS 
LAIKĖ GIMNAZISTAI. 
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išskyrė štai tokias darbų temas: 
„Kurtieji vertėjai“, „LGK vertėjai so-
vietinėje Lietuvoje“, „LGK vertimas 
poromis“, „Kurčiųjų ir girdinčiųjų 
vertėjų gestų kalba: panašumai ir 
skirtumai“, „LGK nuotolinio verti-
mo paslaugos Lietuvoje“ ir kt. Buvo 
ir viena kalbinė tema „Kontaktinė 
gestų kalba“. Kaip vieną įdomiausiai 
parengtų darbų docentė paminėjo 
„Kurtieji vertėjai“. Jį rengė dvi stu-
dentės, kurios pagal Erasmus mainų 
programą 4 mėnesius stažavosi Por-
tugalijoje. Savo projekte studentės 
lygino kurčiojo gestų kalbos vertėjo 
galimybes Lietuvoje ir Portugalijoje.

Įdomu, kad šiemet mažuma 
absolventų planuoja likti dirbti sos-
tinėje. Dauguma jų ketina darbo ieš-
kotis Kaune, viena mergina - Taura-
gėje ir galbūt dar viena - Klaipėdoje. 
Viena absolventė planuoja studijas 
tęsti Portugalijoje. Magistrantūroje 
ji ketina studijuoti tarptautinius 
gestus. Nė vienas studentas nesusi-
domėjo darbu Šiauliuose, nors šiuo 
metu tai yra vienintelis vertėjų cen-
tras, kuriame yra dvi laisvos darbo 
vietos. Kiti miestai bent iki rudens 
absolventams darbo vietų pasiūlyti 
negali, nes jų skaičiaus Socialinės 
apsaugos ir darbo ministerija kol kas 
nedidina.

ĮSIGYTA KONFEREN-
CIJŲ ĮRANGA. Pagal Lietuvos 
Respublikos ir Šveicarijos konfe-
deracijos bendradarbiavimo pro-
gramą, kuria siekiama mažinti eko-
nominius ir socialinius skirtumus 
išsiplėtusioje Europos Sąjungoje, ne 
taip seniai pradėtos skirstyti sub-
sidijos nevyriausybinėms organiza-
cijoms. Iš šios programos suskubo 
gauti lėšų ir Lietuvos kurčiųjų drau-
gija. Asociacija parengė ir vykdo 
projektą Lietuvos kurčiųjų draugijos 
institucinių gebėjimų stiprinimas 
„Stiprūs ir matomi būdami kartu“. 
Projekto trukmė - 2013 m. sausis 
– 2014 m. birželis. Neseniai projek-
tas dėl svarbių priežasčių pratęstas 
iki 2014 m. rudens. 

Septynios projekte numatytos 
įgyvendinti veiklos jau eina į pa-
baigą. „Organizacijos techninis pa-
jėgumas bus stiprinamas įsigyjant 
modernią konferencijų įrangą bei ją 
instaliuojant stacionariai LKD kon-
ferencijų salėje“, - štai taip projekto 
sumanytojai teikdami paraišką įsi-
vaizdavo šios veiklos įgyvendinimą. 
2014 m. gegužės pabaigoje sumany-
mas buvo realizuotas. Buvo ne tik 

nupirkta įranga, bet ir jos išdėstymo 
projektas, instaliavimo darbai, efek-
tyvaus naudojimo konsultavimo pa-
slaugos bei garantinė priežiūra. Įran-
gą, kurios vertė beveik 84,7 tūkst. 
litų, sudaro 2 elektroniniai ekranai, 2 
vaizdo projektoriai, 2 �lmavimo ka-
meros, 2 nešiojamieji kompiuteriai, 
garso įranga ir kt. Projekto vykdyto-
jai įsitikinę, kad nauja įranga suteiks 
galimybę užtikrinti renginių kokybę 
tiek kurtiesiems, tiek girdintiesiems; 
taip pat didins organizacijos �nansi-
nį savarankiškumą.

TRADICINĖS ŠVENTĖS 
„TAU, VILNIAU!“ ORGANI-
ZATORIAI JAU KVIEČIA 
REGISTRUOTIS Į RENGINĮ. 
Rugsėjo 7 d. Sostinės dienų metu 
Vilniuje, Katedros aikštėje, vyks jau 
dešimtoji kasmetinė šventė „Tau, 
Vilniau!“ Tai tradicinė respublikinė 
neįgaliųjų darbų paroda-mugė-kon-
certas, kuris prisideda prie neįga-
liųjų ir sveikų žmonių suartėjimo. 
Renginį globoja Socialinės apsaugos 
ir darbo ministrė Algimanta Pa-
bedinskienė. Renginį organizuoja 
Lietuvos specialiosios kūrybos 
draugija „Guboja“, jai padeda Ne-
įgaliųjų reikalų departamentas prie 
Socialinės apsaugos ir darbo minis-
terijos. Šventė „Tau, Vilniau!“ – tai 
galimybė neįgaliems žmonėms iš 
įvairių regionų susiburti kartu ir pri-
statyti visuomenei kūrybos, darbo 
pasiekimus bei neišsenkamą dvasios 
stiprybę. 

Daugiau informacijos skel-
biama www.guboja.lt. Neįgaliųjų 
organizacijas registruoja Aušra Ab-
romaitienė, e. p. ausra@guboja.lt, 
tel. +370 618 10 120.

KURČIAS MILIJONIE-
RIUS PATRICKAS COLE-
MANAS - LIETUVOJE. LKD 

jis pamatytų mano nuostabią šalį. 
Todėl nusprendžiau jį pakviesti į 
Lietuvą. Patrickas sutiko ir po dvi-
ejų savaičių jis jau buvo Vilniuje“, 
- apie milijonieriaus vizitą Lietuvoje 
pasakojo Violeta.

Dar prieš atvykstant į Lietu-
vą Violeta pasiūlė jam papasakoti 
apie savo verslą mūsų kurčiųjų 
bendruomenei. Patrickas mielai su-
tiko. Birželio 17 d. Vilniaus kurčiųjų 
reabilitacijos centre P. Colemanas 
apie tris valandas pasakojo savo 
gyvenimo istoriją. Jis daugiausia 
kalbėjo apie skurdžią mokyklą 
vaikystėje, griežtas vienuoles, iš-
dykėlius moksleivius, šaltus tėvus, 
nuostabius ir turtingus senelius, 
savo darbą, nesibaigiančią kovą su 
diskriminacija, sėkmingą verslą bei 
nuolatinę paramą kurčiųjų futbolo 
St. John komandai.

Lietuvoje P. Colemanas patyrė 
daug gerų įspūdžių, tad tikisi dar 
kartą čia apsilankyti ir būti kuo nors 
naudingas.

LGK VERTĖJŲ KVALI-
FIKACIJOS TOBULINIMAS. 
Birželio 9–13 d. Vilniaus kolegijos 
patalpose 14 LGK vertėjų iš Vil-
niaus, Kauno, Panevėžio ir Šiaulių 
mokėsi pagal III lygio LGK vertėjų 
kvali�kacijos tobulinimo programą 
ir metodinę medžiagą „Vertimas 
ugdymo procese“. Maždaug po 
savaitės 11 LGK vertėjų nuotoliniu 
būdu sėkmingai išlaikė įskaitą iš 
išklausytos 36 val. programos ir 
medžiagos. Geriausiai sekėsi Kau-
no AGKVC specialistėms. Centras 
siuntė 5 LGK vertėjas, visų žinios 
buvo įvertintos gerai.

Birželio 30 d. – liepos 4 d. 
Vilniaus kolegijos patalpose vyko 
V lygio LGK vertėjų kvali�kacijos 
tobulinimo kursai pagal programą ir 
metodinę medžiagą „Kurčiųjų kul-
tūra“. Juose dalyvavo 8 LGK vertėjai. 
Rengiant laikraštį spaudai įskaitos 
rezultatai dar nebuvo žinomi.

LGK KURSAI. Taip pat 
Surdologijos centras birželį pradėjo 
6-erius lietuvių gestų kalbos moky-
mus (kursus) sveikatos priežiūros 
specialistams; ugniagesiams; socia-
liniams darbuotojams, kurčiųjų šei-
mų nariams ir kitiems visuomenės 
nariams, o liepą dar vienus moky-
mus - socialiniams darbuotojams. 
Planuojama, kad vasaros mėnesiais 
gestų kalbos pagrindus tobulins 105 
asmenys Vilniaus, Kauno, Kėdainių 
ir Klaipėdos miestuose.

IŠVYKA LAIVU. Birželio 
19 d. visuomeninis judėjimas ,,Dir-
bam Kaunui” miesto kurčiųjų ben-
druomenės narius pakvietė paplau-
kioti laivu Kauno mariomis. Kaip 
ir praėjusias vasaras, įspūdingas 
keliones padeda organizuoti nuola-
tinis Kauno kurčiųjų bendruomenės 
rėmėjas, savivaldybės tarybos narys 
Gintautas Labanauskas. Dar gerokai 
prieš 18 val. į Petrašiūnuose esančią 
prieplauką susirinko 23 kurčiųjų 
bendruomenės nariai. Į kelionę ke-
lių organizacijų atstovai plaukė dvi-
em laivais. 

JĖGAS BANDĖ JAU-
NIEJI KREPŠININKAI. Lie-
pos 2–13 d. Turkijos Samsuno mieste 
vyks Pasaulio kurčiųjų jaunimo (U-
21) krepšinio čempionatas. 

Pirmenybėse dalyvaus ir 
Lietuvos vaikinų (11 asm.) bei 
merginų (8 asm.) komandos iš 
Lietuvos. Atitinkamai į varžybas 
juos lydės vyriausiasis treneris R. 
Balaišis ir jo asistentas Š. Pečiulis, 
vyriausioji trenerė L. Dambrauskai-
tė-Sabaliauskienė ir jos asistentė E. 
Jankauskaitė. Delegacijos ir vaikinų 
rinktinės vadovas – Lietuvos kurčių-
jų sporto komiteto prezidentas A. 
Jasiūnas, moterų rinktinės vadovas 
– LKSK generalinis sekretorius M. 
Minkevičius.

SPORTO ŠVENTĖ. Liepos 
4-6 d. Plungės rajone, prie Platelių 
ežero, surengta vasaros kurčiųjų 
sporto šventė. Išankstiniais duo-
menimis, joje dalyvavo apie 70-80 
kurčiųjų bendruomenės atstovų. 
Šventės organizatoriai – LKSK; jo 
pavedimu renginį vykdė Klaipėdos 
kurčiųjų sporto klubas „Šermukš-
nis“. 

PAPLŪDIMIO TINKLI-
NIS. Liepos 18-20 d. prie Palangos 
tilto vyks Lietuvos kurčiųjų paplū-
dimio tinklinio čempionatas. Or-
ganizatoriai - LKSK bei Klaipėdos 
kurčiųjų sporto klubas „Šermukš-
nis“ tikisi, kad renginyje dalyvaus ne 
mažiau kaip 12-15 vyrų komandų 
ir ne mažiau kaip 6-9 moterų ko-
mandos.

ATSISVEIKINAME IKI 
RUDENS. Savo skaitytojus infor-
muojame, kad kitas „Akiračio“ nu-
meris pasirodys rugsėjį. Na, o rug-
pjūčio mėnesį laikraščio redakcija 
atostogaus. Visiems savo bičiuliams 
linkime nenuobodžiauti, gerai pa-
ilsėti, patirti kuo daugiau nuostabių 
akimirkų. Iki susitikimo rugsėjį! 

interneto svetainės diktorė Violeta 
Komarovskaja su P. Colemanu jau 
vienuolika metų yra pažįstami. „Jis 
buvo mano darbdavys Anglijoje, 
todėl ir iki šiol mūsų bendravimas 
nenutrūko. Visada norėjau, kad 
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Aktualijos

Birželio 26 d. Respubli-
kinės valdybos (RV) posėdyje 
aptarti aštuoni klausimai bei 
skubūs reikalai. 

Bendrovių ataskaitos 
bus aiškesnės

Kadangi ne visi RV nariai turi 
ekonominį išsilavinimą, jiems ne-
lengva suprasti metines uždarųjų 
akcinių bendrovių ataskaitas. Todėl 
RV narė, Vilniaus įmonės „Vikada“ 
direktorė G. Ramanauskienė prie 
o� cialios � nansinės atskaitomybės 
pateikė papildomai lentelės formos 
priedą. 

Dokumentas padės RV na-
riams orientuotis ieškant įmonės 
� nansinių metų rezultatų, o ypač 
aiškinantis, kaip bendrovė nu-
mato skirstyti savo pelną (jei tokio 
yra). Pelno paskirstymą numatyta 
klasi� kuoti. 

RV nariai liko patenkinti pro-
jektu ir po nedidelių pakeitimų jį 
patvirtino. 

Nuo šiol visos kurčiųjų įmo-
nės savo � nansinės veiklos ataskai-
tas RV teiks vienodu principu. 

Be to, įmonių vadovai prie 
lentelės turės pridėti aiškinamąjį 
raštą, kuriame aprašyta tai, kas nu-
rodyta balanso priede. Taip pat į 
RV raštu kreipėsi UAB „Elkada“ 
įmonės vadovas G. Gantarskis. 
Pateikdama jo raštą LKD buhalterė 
D. Ščerbinienė komentavo taip: 
„Direktorius paprašė, pagal patvir-
tintą tvarką įmonei pervedus 2013 
m. pelno dalį į LKD sąskaitą, leisti 
likusia dalimi bendrovei dengti 
ankstesnių metų nuostolius.“ Su-
sirinkusieji neprieštaravo, kad 
įvykdęs savo įsipareigojimus G. 
Gantarskis su pelno likučiu elgtųsi 
pagal bendrovės poreikius.

 
Dar kartą dėmesio 
centre – Vilkokšnis
Jau daugybę metų netoli 

Aukštadvario, taip pat nelabai arti 
Vilkokšnio ežero, riogso nebaigtas 
statyti, baigianti griūti pastatas, 
vadinamas Vilkokšniu. 

Beje, kaip vėliau paaiškėjo, 
pastatytas ant svetimos žemės (tuo 
metu, kai buvo statomas, nebuvo 
jokios informacijos apie tai, kad yra 
žemės savininkas – red. past.). 

Kadangi iki šiol pastatas � -
gūravo „Vikados“ balanse, įmonė 
domėjosi jo priklausomybės istori-
ja. Neradus dokumentų, įrodančių, 
kad tai LKD turtas, RV tądien davė 
sutikimą išbraukti Vilkokšnio pa-
statą iš „Vikados“ balanso.

Sveikinimų kainos ,
lankstinuko leidyba
Kadangi kiek anksčiau 

dėl sveikinimų įkainių kurčiųjų 
laikraštyje buvo kilęs incidentas, 
prezidentė R. Klečkovskaja redak-
torei G. Karklienei nurodė, kaip 
būtų galima diferencijuoti kainas 
užsakovams, atsižvelgiant bent į 
keletą veiksnių, o svarbiausia – į jų 
galimybes. Redaktorė sveikinimų 
įkainius įpareigota pateikti kitame 
RV posėdyje. 

Taip pat daug diskutuota, 
ar nevertėtų LKD įmonėms imtis 
spausdinimo veiklos. „Vikados“ va-
dovė abejojo tokios veiklos sėkme. 

Aptarti informacinio lanks-
tinuko ir gamybos reikalai LKD 
vykdomo nebiudžetinio projekto 
lėšomis. Buvo teikiama ypač daug 
siūlymų, kaip viešinimo veiklą vyk-
dyti efektyviau ir sėkmingiau, pvz., 
remiantis gerąja užsienio patirtimi. 

Prezidentė padarė išvadą, kad 
gerus norus riboja valstybės ir LKD 
� nansinės galimybės.

Pasiskirstymas 
atsakomybės sritimis
R. Klečkovskaja priminė RV 

narių pasiskirstymą pareigomis. J. 
Pugačiauskienė yra atsakinga už 
socialinių paslaugų stiprinimą, A. 
Bražinskas – už lietuvių gestų kalbą 
bei ryšių su LKNUC Metodinių 

priemonių rengimo ir gestotyros 
skyriumi stiprinimą. Vicepreziden-
tas V. Pivoras rūpinasi informacijos 
sklaida. A. Šimkuvienė paskirta 
bendradarbiavimui su kurčiųjų 
įmonėmis glaudinti. K. Vaišnora 
rūpinasi kurčio jaunimo reikalais. 
Darbo grupių vadovams reko-
menduota visuomeninei veiklai 
pasitelkti kitus RV narius bei kur-
čiųjų bendruomenės atstovus. Jie 
įpareigoti už savo veiklą atsiskaityti 
kitame LKD suvažiavime.

XXI LKD suvažiavime  keltų 
klausimų sprendimo būdai

Užtrukus XXI suvažiavimui 
nepavyko suformuluoti artimiausių 
ateities uždavinių. RV posėdyje prie 
keltų problemų grįžta, ieškota jų 
sprendimo būdų. 

Tarp aktualiausiųjų: derybos 
su mobiliojo ryšio operatoriais dėl 
vaizdo skambučių nuolaidų; dėl 
būtinybės (ir ar tokia yra) dalyvauti 
LGK vertėjui kurčiajam laikant 
Kelių eismo taisyklių egzaminus; 
dėl kreipimosi į knygos „Socialiniai 
mokslai“ leidėjus, nurodant ateityje 
platinant leidinį įdėti klaidų atitai-
symo lapelį su taisyklinga lietuviška 
pirštų abėcėle; dėl LR himno ver-
timo į gestų kalbą; dėl LKD įstatų 
vertimo į gestų kalbą ir įdėjimo į 
LKD interneto svetainę; dėl LKD 
įpareigojimo LKNUC skyriui pa-
rengti tarptautinių gestų mokomąją 
medžiagą; dėl poreikio keisti LKD 
logotipą ir t. t.

Bendradarbiavimo 
stiprinimas

Daug tartasi, kaip užmegzti 
bent kiek artimesnius ryšius su 

Lietuvos kochlearinių implantų 
naudotojų asociacija.  LKD ypač 
rūpi vaikai, kuriems ne itin pa-
vyko implantacijos operacijos, ir 
jie girdi blogai arba visai neteko 
klausos. Dėl negebėjimo sukurti 
patrauklų LKD „veidą“ šeimoms, 
auginančioms implantus turinčius 
vaikus, bei visuomenei RV nariai 
ne tik teikė pasiūlymų, bet ir pažėrė 
nemažai priekaištų vieni kitiems. 
Konkrečiai neapsispręsta. 

Tikimasi, kad permainų 
galėtų atnešti rudenį Tarptautinės 
kurčiųjų dienos proga planuojama 
rengti konferencija Seime bei J. 
Pugačiauskienės ir A. Bražinsko 
rudenį savivaldybėse numatomi 
surengti informaciniai seminarai 
apie gestų kalbą, socialines paslau-
gas ir kt. Žinoma, jeigu visuomenė 
susidomės tokiais renginiais. Prisi-
dėti prie informacijos sklaidos, 
kaip teigta, galėtų kurčiųjų mokyk-
lose dirbantys kurtieji gestų kalbos 
mokytojai.

Rudenį numatoma o� cialiai 
pasirašyti LKD ir Lietuvių gestų 
kalbos vertėjų asociacijos bendra-
darbiavimo sutartį. Be to, papra-
šyta kurčiųjų reabilitacijos centrų 
vadovių teikti siūlymus dėl LGK 
vertimo prioritetų regionuose.

Kiti klausimai
R. Klečkovskaja informavo, 

kad, pavykus susitarti su TV3, Vil-
niaus apskrities gestų kalbos ver-
tėjų centre netrukus bus pradėta į 
gestų kalbą versti laida „Kvieskite 
gydytoją“ ir su vertimu rodoma 
per TV8. 

Tikimasi susikurti nuolaidų 
kortelių, kurių kurtiems savinin-
kams verslininkai taikytų nuolai-
das. Šiuo metu centrų vadovai šiuo 
klausimu derasi su verslininkais. 

Rekomenduota per RV na-
rius perduoti Lietuvių gestų kalbos 
vertėjų asociacijai Draugijos pagei-
davimą parengti vertėjų, verčiančių 
į tarptautinius gestus. 

Aptarti šiųmetės kurčiųjų 
meno saviveiklos šventės organiza-
vimo reikalai. Grįžta prie kurčiųjų 
senjorų apgyvendinimo vienuose 
senelių globos namuose klausimo 
ir kt.

Nijolė KRASNIAUSKIENĖ

Respublikinės valdybos posėdyje

Vyksta Respublikinės valdybos posėdis.

Atkelta iš 1 psl.
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Pasaulinė kurčiųjų fede-
racija (PKF) yra susirūpinusi 
bandymais keliose šalyse ,,stan-
dartizuoti“ gestų kalbą. 

Dažniausiai kalbos standar-
tizavimas reiškia, jog sąvoka bus 
apibrėžta vienu žodžiu ar gestu, 
taigi natūrali kalbos įvairovė yra 
ignoruojama.

Jungtinių Tautų žmonių su 
negalia teisių konvencijos 21-as 
straipsnis įpareigoja valstybes pripa-
žinti ir skatinti gestų kalbą. Remian-
tis šia konvencija, gestų kalba turėtų 
būti skatinama ta forma, kuria yra 
vartojama kurčiųjų bendruomenėje.

Kai kurie mokslininkai ar 
organizacijos visame pasaulyje 
bandė standartizuoti gestų kalbą 
išleisdami žodynus, kurie turi tik 
vieną gestą vienai sąvokai. Taip jie 
ignoruoja gestų ar sąvokų įvairovę. 
Tai nėra teisingas bandymas todėl, 
kad  neatspindi natūralios kalbų 
įvairovės. Taip pat, ši medžiaga 
vėliau naudojama mokant gestų 

PKF pareiškimas dėl gestų kalbos standartizavimo
kalbos, rengiant vertėjus ar kaip 
kalbos dokumentas, ir tai neatspin-
di natūralios kalbos turtingumo 
bei įvairovės, kurias turi dabartinė 
gestų kalba.

Svarbu pabrėžti, kad gestų 
kalbos yra gyvos, visavertės kalbos, 
struktūriškai nepriklausomos nuo 
sakytinės kalbos. Žinoma, šios kal-
bos tarpusavyje kontaktuoja, tačiau 
gestų kalbos struktūra yra kitokia ir 
nepriklausoma.

Kai kurie žmonės mano, kad 
vienai sąvokai ar žodžiui turi būti 
tik vienas gestas. Tai  neteisinga tiek  
kasdienės, tiek akademinės kalbos 
požiūriu. Svarbu pažymėti, kad sa-
kytinė kalba nebūtinai turi tik viena 
žodį vienai sąvokai.

Gestų kalba yra kaip sakytinė 
kalba, taigi yra ir didelė sociolingvis-
tinė įvairovė (pateikta pagal Lucas 
and Valli, 1992, Lucas, Bayley and 
Valli, 2001). Ši įvairovė gali būti dėl:

* regiono (žmonės, gyvenan-
tys skirtingose valstybėse),

* amžiaus (vyresni ir jaunesni 
žmonės),

* lyties (vyrai ir moterys),
* išsilavinimo (kokį išsilavini-

mą turi žmogus),
* šeimos aplinkybių (ar yra dar 

kurčiųjų šeimoje),
* socialinės aplinkos (su kuo 

asmuo palaiko ryšius),
* etninės padėties (iš kur žmo-

gus kilęs),
* naudojimo aplinkybių (skir-

tingos situacijos, pvz.: formalus, ne-
formalus bendravimas ir pan.),

* leksikologinių priežasčių 
(skirtingi būdai tam pačiam dalykui 
pasakyti).

Žinoma, visomis kalbomis tą 
patį dalyką galima pasakyti skirtin-
gais žodžiais/gestais. Įvairovė yra 
natūralus tiek sakytinės, tiek gestų 
kalbų bruožas, ir tai yra svarbi kiek-
vienos kalbos tyrinėjimo dalis.

Šis PKF pareiškimas pabrėžia 
tai, jog svarbu,  kad  gestų kalbos 
dokumentas būtų parengtas kartu 

su kurčiųjų gestų kalbos vartotojų 
lyderiais ir PKF nariais. Taip pat 
svarbu pabrėžti, jog Jungtinių Tautų 
žmonių su negalia teisių konvencija 
reikalauja, kad vyriausybės užtikrin-
tų, jog negalios žmonės, tarp jų ir 
kurtieji, galėtų save laisvai išreikšti. 

PKF mano, kad bet koks gestų 
kalbos dokumentas turėtų atspindėti 
visus skirtingus gestus, naudojamus 
bendruomenės. Taigi gestų kalbos 
žodynuose vissada turėtų būti visi 
skirtingi gestai, kuriuos naudoja 
kurtieji. Nerekomenduojama išrink-
ti tik vieną gestą vienam žodžiui, 
rengiant gestų kalbos dokumentus. 

PKF neremia bet kokios gestų 
kalbos standartizavimo veiklos, ta-
čiau labai remia ir skatina kvali�kuo-
tus viso pasaulio gestų kalbų tyrimus 
ir dokumentaciją.

Informacijos šaltinis: 
www.wfdeaf.org

Iš anglų kalbos išvertė 
Milda KARKLYTĖ

Birželio 19 d. Raseinių  
kurčiųjų draugija pakvietė ne-
prigirdinčius ir kurčiuosius į 
paskaitą  „Lietuvos ir Islandijos 
kurčiųjų skirtumai“, ją vedė 
Kauno apskrities gestų kalbos 
vertėjų centro direktorės pava-
duotojas Arūnas Bražinskas.

A. Bražinskas prieš metus 
lankėsi Islandijoje, todėl jis rasei-
niškiams daug papasakojo apie šią 
šalį. Dėl vietos stokos „Akiračio“ 
skaitytojams trumpai pristatysime 
Islandijos valdžios teigiamus spren-
dimus dėl savo šalies žmonių, turin-
čių klausos negalią.

Islandijos sostinėje, kaip ir Lie-
tuvoje, yra Kurčiųjų draugija, kurio-
je yra 300 narių. Jie yra aktyvūs šios 
draugijos nariai. Jie savo žmonėms 
duoda tai, kas geriausia:

Lietuvos ir Islandijos kurčiųjų skirtumai

Lietuva pirmą kartą šalies is-
torijoje turės savo atstovą Jungtinių 
Tautų (JT) neįgaliųjų teisių komitete. 

Birželio 10 d. Niujorke vyku-
siuose rinkimuose į JT neįgaliųjų 
teisių komiteto narius Lietuvos kan-
didatas Jonas Ruškus jau pirmajame 
ture nurungė gausų būrį kandidatų 

Lietuvos atstovus - JT neįgaliųjų teisių komiteto narys 

Kauno apskrities gestų kalbos ver-
tėjų centro direktorės pavaduotojas 
A.Bražinskas.

*Nuo 1980 metų televizijoje 
šalia diktoriaus dirba kurčiųjų dik-
torius, kuris veda laidas.

*Per savaitę viena televizijos 
laida vedama ir skiriama tik kurčių-
jų bendruomenei.

*Darželiuose ir mokyklose 

kurti vaikai mokomi  dvikalbiu me-
todu: gestų ir žodine kalba.

*Kurtieji ir neprigirdintieji 
mokosi vienoje mokykloje, tik skir-
tingose klasėse.

*Statistiškai vienam vertėjui 
Islandijoje tenka aptarnauti 10 kur-
čiųjų, o Lietuvoje vienam vertėjui 
- 100 narių.

*Islandijoje gestų kalbos vertė-
jams sudaryti geri prioritetai dirbti. 
Jie dirba teatre, policijoje, medicinos 
srityje, universitete...

*Vertėjų paslaugos teikiamos: 
kamera per „Skype“ programą.

Lietuvoje yra priskaičiuojama 
apie 8000 kurčiųjų. 

Visų pirmą kurčiasis ar nepri-
girdintysis turi patys norėti pakeisti 
savo gyvenimo būdą, koks ir buvo 
mūsų paskaitos vedėjas Arūnas. Jis 

nuo vaikystės svajojo apie kalnus, 
ir atėjo tas laikas, kai ši svajonė 
palengva tapo realybe. Kalnus dar 
vaikystėje jis pamatė Armėnijoje. 
Studentu būdamas išvyko į Aliaską 
pagal studentų programą. Dirbo ir 
kopė į Lenkijos, Vokietijos, Austri-
jos, Ukrainos ,Čekijos kalnus bei 
uolas. Ir Islandijoje įkopė į aukš-
čiausią viršukalnę. Čia kurtumas ne-
buvo problema nei alpinizmo kursų 
mokymams, nei kopti į kalnus, nes 
buvo galima turėti vertėją arba nau-
dotis vertėjo gido paslauga raštu. 

Dėkojame A. Bražinskui už 
entuziazmą ir ryžtą įveikti kalnus 
bei žmonių skatinimą gyventi ir iš-
vysti pasaulį kitokį. 

                                                     
                              Raseinių kurčiųjų 

draugijos inf.

iš didesnių valstybių ir taps vienu iš 
9 Komiteto narių, renkamų 2015-
2018 m. kadencijai.

J. Ruškus yra socialinių 
mokslų daktaras, Vytauto Didžiojo 
universiteto Socialinio darbo kated-
ros profesorius, Socialinių mokslų 
fakulteto dekanas. 

Pagrindinis Neįgaliųjų teisių 
komiteto veiklos tikslas − stebėti, 
kaip įgyvendinamos Jungtinių 
Tautų neįgaliųjų teisių konvencijos 
nuostatos. Komitetas periodiškai 
vertina valstybių pateikiamas atas-
kaitas ir nagrinėja individualius 
skundus prieš valstybes. Komitetą 

sudaro 18 asmenų. Visi jie privalo 
būti aukštos moralės specialistai, 
turintys pripažintą kompetenciją ir 
patirtį Jungtinių Tautų neįgaliųjų 
teisių konvencijos reglamentuoja-
mose srityse.

Parengta pagal
 www.socmin.lt inf.
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Kultūra

Jaunimo žingsniai

Birželio 27–29 d. Kaišia-
dorių rajone esančioje Roko 
sodyboje vyko projekto „In-
tegruotos jaunimo politikos 
plėtra“ mokymai Lietuvos 
kurčiųjų jaunimo asociacijos 
(LKJA) nariams. 

Juos vedė mokymų vadovai 
– Dalius Beginskas ir Laimis Vi-
ganauskas. Projektą � nansuoja 
Jaunimo reikalų departamentas 
prie Socialinės apsaugos ir darbo 
ministerijos. 

LKJA įsteigta 2014 m. kovo 19 
d., todėl asociacija pradeda darbus, 
kurių tikslas – atstovauti Lietuvos 
kurčiųjų jaunimo ir su jais dirbančių 
organizacijų interesams, juos prista-
tyti ir ginti visuomenėje bei valdžios 
institucijose. Teikiant paraišką nuro-
dyta, kad pradedami patys pirmieji 
veiksmai, kurie yra pradinis ir pa-
grindinis ateities pamatas. Todėl ak-
centuojamas įvertinimo būtinumas: 
objektyvus bei šališkas įvertinimas 
iš šalies, tai suteiktų galimybę kito-
kiam požiūriui ir tobulėjimui. 

Asociacijos nariai dažnai ne-
gali aktyviai dalyvauti renginiuose, 

Pirmieji žingsniai, kuriant stiprią LKJA
mokymuose, seminaruose, projektų 
ar kitose veiklose dėl informacijos 
neprieinamumo: daugelis visuo-
menės narių nemoka lietuvių gestų 
kalbos, nesusipažinę su kurčiųjų 
kultūra, speci� ka, todėl nesudaro 
pritaikytos aplinkos gauti informa-
cijos gestų kalba, neužsako lietuvių 
gestų kalbos vertimo paslaugų. 

Vykdant projektą „Integruo-
tos jaunimo politikos plėtra“ buvo 
užsakytos lietuvių gestų kalbos 
vertimo paslaugos, todėl dalyviai 
galėjo gauti informacijos savo 
gimtąja kalba, ugdyti savo kompe-

tencijas, įgyti naujų žinių, įgūdžių, 
patirties. 

Mokymu metu dalyviai supra-
to, kaip svarbu išmanyti įstatymus ir 
teisingai juos interpretuoti, mokėti 
apginti save ir savo nuomonę tvirtais 
bei aiškiais argumentais. Vadovai 
ragino imtis veiksmų, investuoti į 
Lietuvą, jaunimą, pradedant nuo 
savęs, organizacijos, rengiant pro-
jektus ir taip siekti panaudoti įvairių 
� nansavimo šaltinių skiriamas lėšas. 

Dalyviai dirbdami grupėmis 
analizavo ir įvertino realią LKJA 
situaciją, ieškojo organizacijai ir 

jos veikloms efektyvių ir naudingų 
pasiūlymų. Mokymų vadovai ska-
tino dalyvių atsakomybę skirdami 
įvairias užduotis bei namų darbus, 
kuriuos dalyviai turėjo ir dar turės 
atlikti. 

Dauguma dalyvių sutiko, kad 
seminaras – naudingas, motyvuo-
jantis, ugdantis atsakomybę, o svar-
biausia - skatinantis pokyčius, kurie 
sukurs tvirtus asociacijos pamatus. 
Galima pajuokauti, kad mokymų 
vadovai „įdiegė antivirusinę progra-
mą“ į dalyvių smegenis, ir ji kovojo 
su esančiais virusais. Todėl seminare 
teko intensyviai dirbti, pergalvoti 
asociacijos ateities strategiją, tam tikri 
nauji dalykai sukėlė savotišką šoką. 
Pokyčiams reikia laiko, o gautos teori-
nės žinios ir mokymasis jas pritaikyti 
sudarė galimybę tobulėti tiek asocia-
cijai, tiek kiekvienam asmeniškai. 

Po pirmosios mokymų dalies 
dalyviai susitikę ir toliau diskutuoja, 
analizuoja seminare gautą informa-
ciją, o tai rodo, kad asociacija žengia 
pirmuosius žingsnius pokyčių link.

LKJA tarybos narys
Kęstutis VAIŠNORA

Atkelta iš 1 psl.

Aktyviausieji Kauno terito-
rinės valdybos kultūrinės veiklos 
puoselėtojai į sceną įnešė degančias 
žvakes. Visą popietę negesusios jų 
liepsnelės simbolizavo 60 metų 
liepsnojantį kurčiųjų kultūros židi-
nį. Renginį vedanti princų pora (G. 
Pugačiauskaitė ir K. Vaišnora), kuri 
artistiniais gebėjimais nenusileido 
profesionaliems scenos meistrams, 
visus sveikino su brandžiu jubilie-
jumi, pristatė svečius. 

Savo atvykimu garbingą 
jubiliejų pagerbė: Kauno miesto 
savivaldybės tarybos narys G. La-
banauskas, jo labdaros ir paramos 
fondo narė E. Vaitkūnienė, savival-
dybės mero patarėjas švietimo ir 
socialiniais klausimais Z. Abrama-
vičius, LKD prezidentė R. Klečkovs-
kaja, Vilniaus kurčiųjų reabilitacijos 
centro direktorė I. Minkevičienė, 
Kauno kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų 
ugdymo centro direktorė L. Ger-

Kauno kurčiųjų kultūrinei veiklai - 60 metų
vinskienė, Kauno apskrities gestų 
kalbos vertėjų centro (KAGKVC) 
direktorės pavaduotojas A. Bražins-
kas, UAB „Neveresta“ direktorius K. 
Zybartas. Su koncertine programa 
bendro likimo draugų pasveikinti 
atvyko meninės saviveiklos kolekty-
vas „Feniks“ iš Smolensko (Rusija).

Į sceną pakilusi KKRC socia-
linė darbuotoja (kultūriniam dar-
bui) V. Eskertienė pakvietė svečius 
susipažinti su 60 metų kultūrinės 
veiklos istorija. Praplėsta prisimini-
mais gausi dokumentinė medžiaga 
pristatyta pasitelkus multimediją. Į 
gestų kalbą vertė KAGKVC vertė-
jai: A. Šablevičienė, R. Šavirienė, į 
lietuvių kalbą – V. Valiauga, į rusų 
gestų kalbą - A. Bražinskas. 

60 metų istorijos pėdsakais...
Šešiasdešimties metų kur-

čiųjų kultūros istorija objektyviai 
įrodo, kad menas ir kultūra nėra tas 
dalykas, kurio reikia mokytis vien 
konservatorijose ar universitetuose. 
Prie kultūrinės veiklos lopšio stovė-

ję LKD nariai L. Paršelienė, E. Jan-
kienė P. Kaziulionis, P. Pelegrimas, 
R. Ramonis ir kiti daugiausia buvo 
baigę tuometines kurčiųjų mokyk-
las, neturėję net normalių patalpų 
veiklai ... Tačiau turėjo begalinį 
norą telktis, dirbti drauge, savo 
jėgomis veržtis į girdinčiųjų visuo-
menę. Deja, daugumos šviesuolių 
jau nėra tarp gyvųjų. Anapilin iš-
ėjusieji pagerbti tylos minute.

Pirmieji spektakliai: „Raudo-
noji gėlelė“, “Mirusios sielos” buvo 
pastatyti 1953 m. pačių kurčiųjų 
jėgomis, vadovo dar nebuvo. 

Dramos būrelio vadovo etatas 
gautas 1954 m. (vadovas A. Balčiū-
nas), nuo šios datos Kaune skaičiuo-
jama kultūrinės veiklos pradžia. 

Vėliau kurtieji šoko, dainavo, 
vaidino „Revizoriuje“ ir kituose 
spektakliuose. 

Atkakliausieji patys kūrė sce-
nai tinkančias intermedijas, – tai 
ir buvo dabartinio pantomimos 
būrelio „Pjero“ užuomazgos. 

Šviesaus atminimo kultūros 

židinio puoselėtojas P. Pelegrimas 
minėjo, kad kultūrinį darbą jo 
veiklos metais plėtojo kurčiųjų 
sričių valdybos. Žmogus ligi mir-
ties didžiavosi LKD, džiaugėsi, jog 
metams bėgant aktyvėjo kurčiųjų 
veikla visame pasaulyje, Lietuvos 
kurtiesiems atsivėrė galimybė pa-
laikyti ryšį su kitų šalių kurčiųjų 
organizacijomis, pasinaudoti pa-
žangia patirtimi ir plačiai bei efek-
tyviai gerinti kultūrinę veiklą. 

1971 m. kultūrinis darbas 
buvo atskirtas nuo kurčiųjų valdy-
bos, įkurti Tarprajoniniai kultūros 
namai. 

Į sceną pakilęs sportui savo 
gyvenimą paaukojęs kaunietis A. 
Jurkša trumpai prisiminė kaunie-
čių sportinę veiklą. 

1992 m. kultūrinis darbas vėl 
prijungtas prie tarprajoninės valdy-
bos, o sportas -atskirtas, A. Jurkša 
pradėjo vadovauti Kauno sporto 
klubui „Tyla“.

Ryškų pėdsaką plėtojant kul-
tūrinę veiklą paliko L. Paršelienė, 

Džiugiai nusiteikę projekto „Integruotos jaunimo politikos plėtra“ dalyviai.
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dirbusi LKD įmonėje (dabar UAB 
„Atropa“) direktoriaus pavaduoto-
ja kultūriniam darbui. Prasmingo 
darbo įvertinimas – Lietuvos 
didžiojo kunigaikščio Gedimino 
ordino antrojo laipsnio medalis, 
kuriuo ją apdovanojo 1999 m. LR 
prezidentas V. Adamkus.

Plėtojant kultūrinę veiklą 
daug laiko paaukojo visa Ramonių 
šeima: Danutė, Rimantas, dukros 
Dalė ir Ramunė, profesionalios 
gestų kalbos vertėjos.

D. Ramonienė nuo 1955 iki 
1966 m. dirbo kurčiųjų klubo skai-
tyklos vedėja, vėliau LKD įmonėje 
(dabar UAB „Atropa“) kelias kaden-
cijas rinkta profsąjungos pirminin-
ke, ilgus metus toje pačioje įmonėje 
dirbo direktoriaus pavaduotoja. Visi 
darbo barai apėmė ir nuolatinį rūpi-
nimąsi žmonių laisvalaikiu, švietimu 
bei kultūrine veikla. 

Nuo 1984 m. Tarprajoniniuo-
se kultūros namuose (Žaliakalnyje, 
direktorė K. Tumėnienė) meno va-
dove pradėjo dirbti dabartinė veikli 
KKRC socialinė darbuotoja (kultū-
riniam darbui) V. Eskertienė. 

Atgavus Lietuvos nepriklau-
somybę pastatas grąžintas bažny-
čiai, persikelta į patalpas kurčiųjų 
bendrabutyje Linkuvos g., po kiek 
laiko – į dabartines patalpas Jūratės 
g., kur pagaliau įruošta salė su nor-
malia scena.

Gausus scenos atlikėjų būrys 
rengia programas tradicinių šven-
čių proga.

Jubiliejinių sveikinimų lietus
Rimtį ir vasaros karštį staigiai 

išsklaidė pasipylęs jubiliejinių svei-
kinimų lietus. LKD prezidentė R. 
Klečkovskaja sveikinimo kalboje 
retoriškai klausė: „60 metų - daug 
ar mažai?“ 

Istorija rodo, kad tai - išties 
darnaus darbo, gražių pasiekimų 
metai. Nuoširdžiai pasidžiaugusi 
kauniečių sėkme, už ilgametį darbą 
padėkas įteikė kultūros puoselėto-
jams: A. Žalioniui, O. Pauplienei, 
M.Valiulienei, J.Šabūnienei, P.Levi-
ckui, P. Kudrevičiui, R. Linkevičiū-
tei, dramos ir pantomimos būrelio 
„Pjero“ vadovei J. Viničenkienei, 
teritorinės valdybos pirmininkei 
J. Pugačiauskienei, socialinei dar-
buotojai (kultūriniam darbui) V. 
Eskertienei. 

Sveikinti jubiliatų nešini 
gėlėmis, dovanomis, skanėstais 

kilo gausūs svečiai. Kaip ir visose 
šventėse, buvo skambių linkėjimų, 
draugiškų atsiliepimų, gerų žodžių, 
jaudinančių akimirkų... 

Bendruomenės kultūros vairą 
į septintą dešimtį sukti pasiruo-
šusios Kauno teritorinės valdybos 
pirmininkė J. Pugačiauskienė ir 
meninių gebėjimų organizatorė 
V. Eskertienė gėles bei padėkas už 
bendradarbiavimą prisidedant prie 
kurčiųjų kultūros plėtojimo įteikė 
D. Morkūnaitei-Šmitienei, Kauno 
apskrities gestų kalbos vertėjų 
centrui, G. Labanausko labdaros 
ir paramos fondui, KVADRATU 
LT, UAB „Omnivitus“, „Bernelių 
užeigai“ „UAB „Neveresta“, N. 
Valiaugienei, taip pat aktyviau-
siems bendruomenės nariams: 
R.Ramoniui, R.Naruševičienei, 
S.Nainiui, J.Milišauskienei, J.Urba-
itei, V.Kirvaičiui, D. Miskelienei, 
R. Rakštytei, A. Sabienei, A. Sinke-
vičienei, L. Nainienei, M. Balaišiui, 
G. Pugačiauskaitei, K. Vaišnorui, 
R. Mingailaitei, R. Plukaitei-Ver-
bockienei, tautinių šokių būrelio 
vadovei L. Šaikuvienei.

Na, o likimo draugai iš Smo-
lensko srities susirinkusiesiems 
dovanojo plačios apimties meninę 
programą. 

Bendruomenę žavėjo jų 
profesionaliai atliekamos imituo-
jamosios dainos, nacionaliniai bei 
ritminiai šokiai, pantomimos vaiz-
deliai, akį traukė tautiniu koloritu 
dvelkiantys sceniniai rūbai. 

Dėkodami už nuoširdų ben-
dradarbiavimą jubiliejaus proga 
svečiai įteikė sveikinimą-padėką 
bei suvenyrų. 

Kauniečiai atsidėkojo gausiais 
aplodismentais, už aktyvų dalyva-
vimą jubiliejiniame renginyje atli-
kėjus pamalonino raštiška padėka, 
suvenyrais. 

Po o�cialiosios dalies graži 
šventė pasklido po platų Centro 
kiemą tarp senų, ištikimų draugų... 
Tegul kauniečių ištikimybė būna 
tvirta ir jų bendriems darbams, 
siekiams, savai kultūrai.

Plačiau skaitykite LKD tinkla-
pio www.lkd.lt rubrikoje „Kurčiųjų 
kultūros aktualijos“.

Aldona Gema 
STANKEVIČIENĖ

Upninkuose (Jonavos r.) 
gyvenantis kaimo šmaikštuolis 
Mykolas Kručas, LKD narys, 
po savo trečiosios knygos „Pa-
liūnės sodžius“ pristatymo su-
laukė plačių komentarų šalies 
spaudoje. 

Šį leidinį jis sau pasidovano-
jo 85-ojo gimtadienio proga. Po 
knygos pirmo pristatymo Upnin-
kuose Jonavos rajono laikraštis 
„Naujienos“ su nuotraukomis ir 
komentarais autoriui skyrė visą 
didelį puslapį. 

Plačiai knygą pristatė ir 
Neįgaliųjų draugijos savaitraštis 
„Bičiulystė“. Pasak straipsnio auto-
rės N. Kvietkauskės,  perskaičius 
„Paliūnės sodžių“galima daryti iš-
vadas, kad „reikia kantriai priimti 
tai, kas likimo skirta, bet nepaliauti 
mylėti artimųjų ir Tėvynės. Tuomet 
tauta net per sunkiausias negandas 
išliks kaip vienas kumštis“. 

Jonavos rajono bibliotekinin-
kai Nacionalinę bibliotekos savaitę 
„Biblioteka – vienas pasaulis, daug 
istorijų...“ pradėjo renginiu „Valan-
da su Mykolu Kruču ir jo „Paliūnės 
sodžiumi“: buvo skaitomos ištrau-
kos iš jo naujausios knygos, draugai 
iš Upninkėlių kaimo atliko auto-
riaus sukurtas dainas, romansus. 

Renginio svečius pasitiko 
informatyvus kampelis, kuriame 
puikavosi visos išleistos knygos, 
almanachai, straipsnių iškarpos iš 
spaudos leidinių apie jo kūrybą.

Brandžių metų grožis 
ir derlius

Apie kraštiečio M. Kručo 
jubiliejų, šaunų knygos pristatymą 
mėnraštyje „Gintaro gimtinė“ rašė 
ir upninkiškė, Lietuvos nepriklau-
somų rašytojų sąjungos (LNRS) 
narė Ana Aleksandravičienė. 

Pats autorius Upninkus va-
dina nuostabiausia vieta pasaulyje, 
nes čia teka jo mylima Šventoji, 
pumpurai kas pavasarį išsprogsta 
švelnesni ir žmonės aktyvesni nei 
kitur...

Darbštus ir veiklus žmogus 
Upninkuose yra visų mylimas. Ta 
meilė - atlygis už jo toleranciją, 
gebėjimą su visais draugauti, gy-
venti santarvėje, už jo veržlumą, 
šmaikštumą. 

Ir toliau visų vadinamas dėdė 
Mykolas ant laurų miegoti nesi-
ruošia.

Birželio 7 d. M. Kručas daly-
vavo LNRS XVI vasaros poezijos 
šventėje ir čia iškovojo garbingą 
diplomanto vardą. Visiems patiko 
jo Panevėžio krašto tarme sueiliuo-
ta humoreska „Linksmos kiaulys-
tės“ (pagal K. Donelaitį).

M. Kručas - vienintelis Jo-
navos rajone neturintis varžovų 
pasakotojas. Jis dalyvavo  Dainų 
šventėje Vilniuje kaip pavienis at-
likėjas – pasakotojas. 

Aldona Gema 
STANKEVIČIENĖ

Upninkų šmaikštuolis Mykolas Kručas.
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Ugdymas

Kultūra

„Tai, kas mus vienija -2“

Lietuvos kultūros sostinėje – 
lenkų ir kurčiųjų meno kolektyvų šventėAntrąjį birželio sekmadienį  

pirmą kartą Panevėžyje vyko  
XII lenkų kultūros festivalis  ir 
miesto kurčiųjų bendruomenės 
dainų, šokių ir muzikos � esta. 

Šie pasirodymai papuošė šiais 
metais Lietuvos kultūros sostine 
tituluojamą Panevėžį bei pripildė 
miestelėnų širdis džiugių emocijų.

Muzikos ir draugystės šventė, 
kuri truko visą dieną, prasidėjo 
šv. Mišiomis Kristaus Karaliaus 
katedroje. Po jų vyko iškilmingos 
eitynės. Keturi pučiamųjų orkestrai, 
beveik dvigubai daugiau dainų ir 
šokių ansamblių, du chorai, tikrų 
tikriausi riteriai  atžygiavo į miesto 
širdį – Laisvės aikštę.

Panevėžiečius ir iš Lenkijos, 
Latvijos atvykusius šokėjus, dai-
nininkus, muzikantus bei miesto 
visuomenę pirmiausia sveikino savi-
valdybės meras Vitalijus Satkevičius, 
Seimo narys Povilas Urbšys,  Cecha-
noveco miesto, esančio  Lenkijos 
šiaurės rytuose, meras (burmistras) 
Miroslavas Rečko.

Šventėje meninę programą 
rodydama  Panevėžio kurčiųjų rea-
bilitacijos centro judesio teatro trupė 
„Virpesys“, vadovaujama Genovaitės 
Sipavičienės, bei liaudiškų šokių ko-
lektyvas „Grandinėlė“ (vadovė Zita 
Rimkuvienė) kaip  visada nepaliko 
nė vieno abejingo. Kiekvienas jų pasi-
rodymas buvo palydimas audringais 
plojimais ir susižavėjimo šūksniais.  
Per visą šventinį renginį buvo rodoma 
didelė pagarba kurčiųjų bendruome-
nei: sveikinimus, vedėjų kalbas į gestų 
kalbą vertė buvęs Panevėžio kurčiųjų 
ir neprigirdinčiųjų pagrindinės mo-
kyklos (PKNPM ) mokinys Laisvidas 

Jakiūnas. Festivalio dalyviai ir svečiai 
išmoko pagrindinius kurčiųjų gestus,  
plojo tik kurtiesiems suprantamu 
gestu, iškėlę rankas į viršų.  

Pasak šio renginio vienos 
organizatorių PKNPM direktorės, 
Panevėžio politikių klubo „Veiklios 
moterys“ prezidentės Danutės 
Kriščiūnienės, festivalio tikslas 
– integruoti lenkų tautos tradicijas į 
kultūrinį Lietuvos gyvenimą, puose-
lėti toleranciją ir pagarbą kitų tautų 
kultūrai, skatinti lietuvių ir tautinių 
mažumų kultūrinį dialogą, tarp jų 
ir kurčiųjų bendruomenės, kuriai 
visos šventės metu buvo rodomas 
išskirtinis dėmesys. 

Moto, kuriuo vadovavosi šven-
tės organizatoriai ir atlikėjai, buvo 
„Laikas. Žodžiai. Galimybės“.  „Kaip 
yra pasakęs JAV poetas Henris Vods-
vertas Longfelas, „Muzika yra uni-
versali žmonijos kalba“, todėl nebuvo 
gaila skirti laiko šiam džiugiam sielų 
pokalbiui. Kad būtų vartojama kuo 

rengėjų, ir dalyvių, ir žiūrovų - tiesiog 
liepsnojo nuo ugningų pasirodymų, 
žiūrovų aplodismentų,  puikios 
nuotaikos ir supratingų geradarių 
bei rėmėjų. Nuoširdžiausia padėka 
Panevėžio miesto savivaldybei, A. 
Guogos paramos fondui, kunigo 
Alfonso Lipniūno kultūros centro 
savanorių koordinatoriui  Borisui 
Bylinskiui ir savanoriams, UAB „De-
guonies sistemos“ direktorei Renatai 
Ragaišienei, parduotuvės „Žaliasis 
koralas“ direktoriui Petrui Zupkai, 
UAB „Pas Katiną“ vadovui ir Pa-
nevėžio rajono savivaldybės tarybos 
nariui Jonui Katinui, TS LKD Pa-
nevėžio rajono skyriaus pirmininkui 
Algirdui Budriui, TS LKD Panevėžio 
rajono savivaldybės tarybos nariui 
Osvaldui Dirsei, VšĮ „Pagalbos cen-
tras“ Panevėžio skyriaus direktorei 
Valei Palchovienei ir savanoriams, 
Panevėžio politikių klubui „Veiklios 
moterys“ ir kt.“

Laima LAPĖNIENĖ

Koncertuoja Panevėžio kurčiųjų reabilitacijos centro sa-
viveiklininkai.

Renginio organizatorės (iš kairės) Kėdainių lenkų draugi-
jos pirmininkė I. Duchovska ir PKNUC direktorė D. Kriščiū-
nienė, viduryje  - Panevėžio meras V. Satkevičius.

mažiau žodžių, buvo pasitelkti gestai 
ir muzika, o norint parodyti miesto 
kultūrą, kurčiųjų meninius sugebė-
jimus, svečių iš Lenkijos ir Latvijos 
profesionalumą, mūsų draugystę ir 
bendradarbiavimą buvo išnaudotos 
visos galimybės“, – džiaugėsi D. Kriš-
čiūnienė. Ji  pažymėjo, jog Lenkija 
yra būtent ta šalis, su kuria Panevėžio 
kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų pagrin-
dinė mokykla įgyvendina daugiausia 
kultūros projektų.  

Dar vienos šio renginio orga-
nizatorės Kėdainių lenkų draugijos 
pirmininkės Irenos Duchovskos 
pastangomis Panevėžiui ir pane-
vėžiečiams nebe pirmą kartą buvo 
pristatyti garsūs Lenkijos dainų ir 
šokių kolektyvai, pripažinimo visa-
me pasaulyje sulaukę chorai, žymūs 
šios šalies atlikėjai.

Renginio organizatorė D. 
Kriščiūnienė teigė, jog tik muzika 
gali išskelti ugnį iš žmogaus sielos: 
„Mūsų sielos tądien visų – ir festivalio 

Lenkijos jaunimo mainų fondui. 
Dideliam visų džiaugsmui, 

projektas ir antrą kartą laimėjo fon-
do � nansavimą. Projekto partneriais 
tapti vėl pakvietėme Lenkijos Alėc-
kos (lenk. Olecko) miesto Šv. Pilypo 
Smaldonės kurčiųjų ir neprigirdin-
čiųjų ugdymo centrą, su kuriuo jau 
ne vienus metus palaikome drau-
giškus ir glaudžius ryšius. Šiame 
projekte dalyvavo dešimt šio centro 
mokinių su auklėtojomis Joana, 

Wieslawa ir dešimt Kauno kurčiųjų 
ir neprigirdinčiųjų ugdymo centro 
mokinių su auklėtoja Dalia bei so-
cialine pedagoge Birute. 

Pagal Fondo nuostatus daly-
vauti projekto veikose buvo atrinkti 
moksleiviai pagal du kiterijus: viena 
grupė sudaryta iš moksleivių, kurie 
aktyviai dalyvauja įgyvendinant 
pozityvios lyderystės programą 
mokyklose bei dalyvavo pirmame 
„Tai, kas mus vienija“ projekte, 

2012 m. sėkmingai įgyvendin-
tas projektas “Tai, kas mus vienija” 
paskatino tęsti bendradarbiavimą su 
partneriais iš Lenkijos. 2013-2014 
mokslo metais aktyvių ir kūrybingų 
Kauno kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų 
ugdymo centro pedagogų grupė, 
vadovaujama Socializacijos ir apgy-
vendinimo skyriaus vedėjos Dalios 
Šarkienės, parengė tarptautinio 
mainų projekto „Tai, kas mus vienija 
- 2“ paraišką ir pateikė ją Lietuvos ir 

Lietuvos ir Lenkijos jaunimo mainų fondo � nansuojamas projektas
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Smagūs žaidimai suvienijo Lietuvos ir Lenkijos jaunuolius.

kita –  socialinę atskirtį patiriantys, 
stokojantys socialinių įgūdžių arba 
patiriantys ekonominių sunkumų 
šeimoje jaunuoliai. Proporcingas 
abiejų šalių mokinių, atrinktų pagal 
šiuos kriterijus, dalyvavimas skatino 
tarpusavio supratimą, pagalbą vienų 
kitiems ir toleranciją. 

Šiuo projektu siekėme į veiklas 
įtraukti mažiau galimybių dėl klau-
sos negalios bei socialinių sunkumų 
turinčius jaunus žmones. Per kultū-
rinę, pažintinę, meninę ir sportinę 
veiklą, tarptautinę gestų kalbą at-
verti juos vienijančias sąsajas - jauni, 
europiečiai, kaimynai, negirdintys, 
turintys bendrą istoriją, panašią 
kultūrą ir vieną kurčiųjų globėją - 
šv. Pilypą Smaldonę. Per patrauklų 
ir kokybišką, paremtą partneryste 
kurčiųjų ugdymą vykdyti Lietuvos 
ir Lenkijos sanglaudą. 

Projekto dalyviai mainų 
metu, birželio 2–7 dienomis, buvo 
apgyvendinti Kaišiadorių rajone įsi-
kūrusioje kaimo turizmo sodyboje 
„Guronys“. Ši vieta tinkama jaunimo 
mainams, nes yra erdvės, pritaikytos 
grupiniam darbui, taip pat aikštelės 
moksleivių laisvalaikiui bei turinin-
gai veiklai.

Sodyboje įsikūrusių projekto 
dalyvių laukė susipažinimo vakaras, 
kurio metu organizavome įvairius 
susipažinimo žaidimus. Kitų dienų 
veiklą suskirstėme į keturis blokus: 
kultūrinį, istorinį-pažintinį, meninį 
ir sportinį bei ekologinį.

Tęsdami pažintį su lietuviško-
mis tradicijomis ir kultūra, mokslei-
vius pakvietėme į Lietuvos liaudies 
buities muziejų. Ten visi drauge, da-
lyvaudami edukacinėje programoje, 

mokėmės kepti bulvines bandas ant 
kopūstlapių, bandėme surasti tautų 
nacionalinių patiekalų bendrumų, 
žaidėme lietuvių tautos jaunimo 
žaidimus.

Alėckos jaunimas ir vadovai, 
kad daugiau pažintume Lenkijos 
kultūrą, organizavo lenkų tautos 
papročių ir kultūros pažinimo už-
siėmimus. Daug pasakojo apie savo 
kraštą, gamino tradicinį lenkų pa-
tiekalą - kopūstų ir mėsos troškinį, 
vadinamąjį bigosą, visus projekto 
dalyvius mokė tautinių žaidimų ir 
net  šokti polonezą.

Stovyklos dalyviai plačiau pa-
sižvalgė ir po Lietuvą - vyko į Trakus 
ir Kernavę. Išvykos metu siekėme 
supažindinti moksleivius su savo 
šalies istorija, su dviem Lietuvos 
sostinėmis. Taip pat naudodamiesi 
ankstesnio projekto patirtimi bei 

siekiant rasti tai, kas buvo bendra, 
aptarėme ir Lenkijos istoriją panašiu 
laikotarpiu. 

Viena projekto savaitės diena 
buvo skirta bendravimo ir ben-
dradarbiavimo įgūdžiams lavinti, 
sutelktumui ir bendrumui pajausti. 
Tądien organizavome sportinius 
užsiėmimus, kūrybines dirbtuves, 
vaikai vieni kitiems gamino prisi-
minimo dovanėles iš modelino, 
vakarojo prie laužo, pramogavo 
diskotekoje.

Aplankėme Ekologinio ugdy-
mo ir Girinio parkus. Moksleivius, 
turinčius klausos negalią, supa-
žindinome su ekologinio gyvenimo 
principais, pamėginome juos taikyti 
praktikoje, žadėjome įgytą patirtį 
perduoti kitiems. Vėliau organiza-
vome susitikimą su Kauno kurčiųjų 
jaunimo organizacijos atstovais, 
kitais bendruomenės nariais. Šio 
susitikimo metu Kauno kavinėje 
„Vero cafe“ moksleiviai diskutavo 
apie kurčiųjų gyvenimą Lietuvoje 
ir Lenkijoje, ieškojo panašių pro-
blemų, kylančių kurtiesiems, bei jų 
sprendimo būdų. 

Kiekvienos dienos pabaigoje 
projekto dalyviai rinkosi į vakaro 
ratą, kur aptardavome nuveiktas 
veiklas, išsakydavome tai, kas 
labiausiai patiko ir įstrigo, kokių 
gyvenimo įgūdžių išmokome ir kaip 
juos planuojame panaudoti ateityje. 
Tokiu būdu išpasakodavome tos 
dienos įspūdžius, įtvirtindavome 
naujas žinias, pildydavome asmeni-

Tarptautinio mainų projekto „Tai, kas mus vienija - 2“ dalyviai.

nius dienoraščius. 
Atsisveikindami projekto daly-

viai įteikė vieni kitiems prisiminimų 
dovanėles, braukė jaudulio ašaras ir 
žadėjo nenutraukti bendravimo bei 
užsimezgusios gražios draugystės. 

Labai džiaugiamės, kad taip 
tiesiogiai bendraudami projekte 
dalyvaujantys jaunuoliai turėjo 
galimybę pažinti vieni kitus, griauti 
nusistovėjusius stereotipus, per 
teigiamus tarpusavio santykius ir 
pažintines veiklas formuoti teigiamą 
požiūrį į Lenkijos ir Lietuvos san-
tykius, daugiau sužinoti apie kitos 
šalies žmones, jų istoriją bei kultūrą. 

Siekiant stiprinti kontaktus, 
užmegztus mainų metu, 2014 
m. spalio mėnesį Alėckos mieste 
planuojamas jaunimo susitikimas, 
kurio tikslas - aptarti įgytą patirtį, 
dar labiau sustiprinti bendravimą 
ir skatinti jaunuolius šį bendravimą 
tęsti. Susitikime ugdymo centro 
pedagogai, vadovai bus apdovanoti 
išleistais kalendoriais su už�ksuo-
tomis projekto veiklų akimirkomis, 
dalyvių atsiliepimais. Tokiais ka-
lendoriais galės pasidžiaugti ir visi 
projekto dalyviai.

Manome, kad tai - vienas ge-
riausių Lietuvos ir Lenkijos jaunimo 
mainų programos projektų. Jis netu-
rėjo kalbos barjerų ir tikrai suartino 
tautas, nutiesė šiltus draugystės tiltus 
klausos negalią turinčiam jaunimui. 

KKNUC auklėtoja 
Dalia BAKANIENĖ
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Ugdymas
Paskutinį gegužės penk-

tadienį Kauno kurčiųjų ir ne-
prigirdinčiųjų ugdymo centras 
(KKNUC) šventė 75-ąjį jubilie-
jinį gimtadienį.

Visus šventės dalyvius pasvei-
kino mokyklos direktorė Laimutė 
Gervinskienė. Ji priminė svarbiau-
sius ugdymo centro pasiekimus, 
pasveikino mokinius ir darbuotojus, 
įteikė padėkos raštus labiausiai nu-
sipelniusiems dėl mokyklos gerovės 
ir garbės. Pasidžiaugė ir buvusių 
mokinių laimėjimais, jų sėkminga 
karjera.

Kokia buvo mokyklos pradžia, 
jos kūrimasis, mokiniams ir susirin-
kusiems svečiams pasakojo buvusi 
mokyklos direktorė Bronė Kondra-
tavičiūtė. Jos prisiminimuose atgijo 
mokyklos sodas, gėlynai, daržas, ku-
riame mokiniai patys užsiaugindavo 
daržovių ir taip pagerindavo savo 
maistą. Su meile  mokyklai, darbui, 
žmogui buvo imamasi visų darbų. 
Toji meilė suteikdavo tokius spar-
nus, kad galėdavai pakilti virš visko. 
Tik ji padėjo suprasti, kaip ugdyti 
mokinius. Direktorė džiaugėsi savo 
puikiu kolektyvu, bendražygiais, 
kurie atėjo į mokyklos gimtadienį 
kartu su ja. Viešnia palinkėjo, jog 
mokyklos pedagogai „kurtų žmogų 
Tėvynei“.  

Gerus, mylinčius savo darbą, 
kūrybingus ir sumanius mokyklos 

KKNUC paminėjo 75-metį
darbuotojus įvertino ir Kauno 
miesto švietimo skyrius. Skyriaus 
vyriausiosios specialistės Vidos 
Bliumbergienės įteikti  padėkos 
raštai darbuotojams buvo  malonus 
jų darbo įvertinimas. O mokyklos 
direktorei L. Gervinskienei padėką 
pareiškė ir Kauno miesto meras. 

Pokyčius mokykloje taikliai 
apibūdino buvusi ilgametė mokyk-
los pedagogė Loreta Morkevičienė. 
Ji stebėjosi naujomis mokyklos ga-
limybėmis, jos virsmu skaitmenine, 
patobulėjusiomis renginių vertimo į 
gestų kalbą paslaugomis. Džiaugėsi, 
jog mokyklos darbuotojai  yra ir 
buvo inovatyvūs, kūrybingi. Jų dėka 
išbandyti ir ištobulinti veiklų mode-
liai jau ne vienus metus sėkmingai 
taikomi ir kitose ugdymo įstaigose. 

„Šviesos“ leidyklos vardu padėkojo 
mokymo priemonių ir vadovėlių 
autoriams, kurie dirba ugdymo 
centre. „Nė viena Lietuvos mokykla 
negali didžiuotis tokiu gausiu būriu 
leidinių autorių  kaip KKNUC“, 
- patikino leidyklos atstovė L. Mor-
kevičienė.

Gražiausius žodžius mokyklai 
skyrė dešimtokai, kuriems skambėjo 
paskutinis skambutis. Gerokai ūgte-
lėję ir pirmosios pakopos laipteliais 
užlipę ketvirtokai prisiminė pirmąją 
pasaką, išgirstą šioje mokykloje.  

Šventės idėjos ir scenarijaus 
autorė, renginio režisierė Dalia Šar-
kienė padėkojo mokiniams, kurie 
smagiais šokiais, prasmingomis 
imitacijomis ir vaidinimais linksmi-
no svečius. 

O svečiai iš Kauno kurčiųjų 
reabilitacijos centro visiems dovano-
jo smagų koncertą. Malonu, jog tarp 
Vidos Eskertienės suburtų atlikėjų -  
ir buvę mokyklos mokiniai. Į  šventę 
atvykusiai šio centro direktorei Jū-
ratei Pugačiauskienei dėkojame ne 
tik už sveikinimą jubiliejaus proga, 
bet ir bendradarbiavimą, mokinių 
įtraukimą į įdomią ir prasmingą 
veiklą. 

KKNUC nuoširdžiai dėkoja už 
sveikinimus, už darbo įvertinimą, už 
gražius linkėjimus. 

So� ja LIORANČIENĖŠiltas, jaukus ir linksmas buvo KKNUC jubiliejinis gimtadienis.

Šventės metu dešimtokams nuskam-
bėjo paskutinis skambutis.

Balandžio 25 d. Kauno 
kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų 
ugdymo centre (KKNUC) vyko 
tarptautinė klausos sutrikimą 
turinčių vaikų konferencija 
„Mokykla, kurioje man gera“. 
Konferencija buvo skirta 
KKNUC 75 metų sukakčiai 
paminėti. 

Į konferenciją atvyko gau-
sus būrys mokinių iš Didžiosios 
Britanijos Donkasterio kurčiųjų 
kolegijos, Slovėnijos Liublianos 
kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų mo-
kyklos, svečių iš Klaipėdos Lito-
rinos mokyklos.  Konferencijoje 
taip pat dalyvavo Kauno kurčiųjų 
jaunimo organizacijos (KKJO) bei 
klubo „Gyva gestų kalba“ nariai. 

Konferencijos pradžioje tarp-
tautine gestų kalba visus susirin-

Mokykla, kurioje man gera
kusiuosius pasveikino KKNUC 
mokinių tarybos narė Erika Jočytė 
ir pasidžiaugė dalyvių gausa. KKJO 
pirmininkas Mykolas Balaišis ska-
tino moksleivius aktyviai dalyvauti 
konferencijoje, kalbėjo apie tai, kaip 
svarbu visiems mokiniams  dalyvau-
ti mokyklos gyvenime ir kaip svarbu 
tikėti, kad tavo norai ir svajonės 
išsipildys. Mykolo žodžius puikiai 
atspindėjo  KKNUC dešimtos klasės 
mokinių šokis „Mes norim dar“.

Pirmojoje konferencijos dalyje 
dalyviai skaitė pranešimus apie savo 
mokyklos džiaugsmus ir rūpesčius.  
KKNUC  mokinių tarybos nariai 
Šarūnas ir Brigita pasidžiaugė, jog 
mūsų mokykla šiais metais švenčia 
75 metų sukaktį. Mokiniai parengė 
pranešimą skaidrėmis, papasakojo 
apie mūsų mokykloje vykstančias 

šventes, sporto renginius. Kvietė 
visus konferencijos dalyvius disku-
tuoti ir reikšti savo nuomonę. 

Apie savo mokyklas papasa-
kojo Klaipėdos Litorino, Liublianos 
kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų mo-
kyklų atstovai, Donkasterio kur-
čiųjų kolegijos moksleiviai parengė 
taip pat labai šaunų pristatymą. 

Antrojoje konferencijos daly-
je mokinius suskirstėme į mišrias 
grupes. Dirbdami grupėmis moki-
niai turėjo diskutuoti ir kartu rasti 
sprendimus, ką visi drauge galėtu-
me nuveikti, kad mokykloje būtų 
gera. Mokiniams diskutuoti padėjo 
KKJO nariai M. Balaišis, A. Žegytė, 
Kauno rajono kurčiųjų pirminės 
organizacijos pirmininkas K. Vaiš-
nora bei KKNUC psichologė K. 
Kolyčiūtė.  Diskutuodami grupė-

mis dalyviai sugalvojo tikrai šaunių 
sprendimų, pasiūlymų bei idėjų, ką 
visi kartu galėtume pakeisti, kad 
mokykloje būtų gera. 

Po aktyvaus darbo grupėse 
KKNUC Socializacijos ir apgy-
vendinimo skyriaus vedėja Dalia 
Šarkienė padėkojo visiems už 
svarbų bei naudingą darbą ir pa-
kvietė visus po sunkių darbų atsi-
palaiduoti ir pažaisti. Konferenciją 
užbaigė praktinė veikla, kuriai 
vadovavo klubo „ Gyva gestų kal-
ba“ narės. 

Socialinė pedagogė 
Birutė VAIČIONIENĖ

Mokinių tarybos narė 
Erika JOČYTĖ
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Darbas
Spręsti įsidarbinimo pro-

blemas klausos negalios kaunie-
čiams padeda Kauno kurčiųjų 
reabilitacijos centro asistentė 
įdarbinimo klausimais Jadvyga 
Seiliuvienė.

Specialistė palaiko ryšį su 
Kauno teritorine darbo birža, mat 
darbo birža pagal galiojančius įsta-
tymus subsidijuoja neįgaliesiems 
darbo vietas. Konkrečiai susitarus 
dėl įdarbinimo, asistentė palydi 
žmones į įmonę, kartu apžiūri darbo 
vietas, padeda susitarti dėl tolesnių 
veiksmų. O jeigu kyla problemų jau 
įdarbinus, vyksta į darbo vietas ir 
padeda jas išspręsti.

J. Seiliuvienei tarpininkaujant 
daugiausia klausos negalią turinčių 
žmonių įdarbinta UAB „Omnivitus“ 
(mediena ir medienos gaminiai), 
UAB „BSS grupė“ (patalpų valymo 
paslaugos), UAB „Social Solutions“ 
(statybos ir remonto darbai). Visos 
šios trys įmonės turi socialinių 
įmonių statusą. Praėjusiais metais 
įdarbinti 22 žmonės, 12 iš jų - socia-
linėse įmonėse.

Per šių metų pirmąjį ketvirtį  
apsilankė su prašymais nemažai ieš-
kančiųjų darbo - įdarbinti 5 žmonės. 
Mat ne visus tenkina siūloma darbo 
sritis. 

Jau senokai nemažas būrys 
kauniečių gana sėkmingai darbuo-
jasi UAB „Omnivitus“ padalinyje 
Rumšiškėse. Dar Kauno panto-
mimos teatro gyvavimo laikais 
bendruomenėje sklandė žinia, kad 
minėtos įmonės direktorius nuper-
ka bilietų klausos negalią turintiems 
savo darbuotojams ir jų šeimos na-
riams į spektaklius. Kauno kurčiųjų 
bendruomenė dėkinga direktoriui, 
parėmusiam ir LKD 75-mečio ren-
ginį, o šiais metais – Užgavėnių ir 
žiemos sporto šventę. 

„Omnivitus“ padalinio Rum-
šiškėse direktorių Mindaugą Laucaitį 
klausos negalios žmonių įdarbinimo 
klausimais kalbina neetatinė „Aki-
račio“ korespondentė Aldona Gema 
Stankevičienė.

Jūsų vadovaujamoje įmonėje 
šiuo metu dirba nemažai mūsų 
bendruomenės žmonių. Kokie 
reikalavimai keliami norintiems 
įsidarbinti klausos negalią turin-
tiems žmonėms?

Pirmiausia įdarbiname žmo-
nes, jau turinčius staliaus kvali� -
kaciją. 

Turime būti geri savo srities specialistai
Taip pat priimame ir ne-

turinčius staliaus darbo patirties. 
Naujokai mokomi darbo vietose. 
Jie trunka apie pusę metų. Bet tai 
labai individualu – priklauso nuo 
žmogaus gebėjimų.

Dažnai įmonėse darbi-
ninkui apmokama ne tik pagal 
darbo apimtį, bet ir kategoriją. 
Ar mūsų žmonės pajėgūs įsigyti 
aukščiausią, geriausiai apmokamą 
kategoriją?

Taip, mūsų įmonėje yra ne-
girdinčiųjų, turinčių aukščiausią 
staliaus kategoriją.

UAB „Omnivitus“ – sociali-
nė įmonė. Skaičiuojant procentais, 
kiek maždaug yra neįgaliųjų, ir 
kokių negalių žmonės čia dirba? 

Neįgaliųjų - 65 procentai. Pas 
mus dirba darbuotojai, turintys įvai-
rių sveikatos problemų.

Asmeniniuose pokalbiuose 
tenka išgirsti, jog mūsų žmonės 
negali įsidarbinti įmonėse iš dalies 
dėl to, kad negali laisvai komuni-
kuoti. Pvz., painu gamybos vado-
vams paskirstyti darbus, gali pri-
reikti papildomo laiko nurodant 
konkretaus darbo speci� ką ir t. t. 
Ar pagrįsti tokie nuogąstavimai, 
juk ir girdintiems reikia darbus 
skirstyti, aiškinti?

Mūsų įmonėje dirba 14 negir-
dinčių darbuotojų. Įmonės girdintys 
darbuotojai jau įgudo bendrauti su 
negirdinčiaisiais. Didelių sunkumų 
komunikuojant nėra. O kadangi 
negirdinčiųjų nemažai, tik atėjusiam 
naujam klausos negalią turinčiam 
darbuotojui nėra sunku adaptuotis 
kolektyve.

Kiek suprantu šioje įmonėje 
negirdintieji dirba senokai. Ar 
jaučiama kaita?

UAB „Omnivitus“ socialinės 
įmonės statusas suteiktas 2011 m. 
Nuo to laiko darbuotojų, turinčių 
klausos negalią, skaičius nuolat auga. 
Keitėsi tik nedidelė dalis. Didesnė da-
lis negirdinčiųjų jau dirba ilgą laiką.

Nesusipratimų dažniausiai 
kyla ne kurioje nors darbo srityje, 
bet dėl charakterio bruožų. Mano 
manymu, rimtų problemų bendrau-
jant ar sprendžiant darbo klausimus 
nebuvo.

Šiuo sunkiu nedarbo metu 
visuomenėje vis dar gajus požiū-
ris, jog neįgalus žmogus gauna 
iš valstybės neįgalumo pensiją ir 
jam lengviau... Bet tik retas žino, 
kokia ji konkrečiai ir tai, kad jos 
tikrai neužtenka normaliam pra-
gyvenimui. Juolab jei neįgalusis 
turi šeimą ir jam reikia išlaikyti 
vaikus, išleisti juos į mokslus. 
Retas supranta ir tai, kad žmogus 
mielai grąžintų valstybei tą pen-
siją, jei tik kas galėtų grąžinti jam 
darbingumą, ir jis gebėtų visuo-
menėje lygiuotis su sveikais. Tad 
negirdintieji už savo darbo vietą 
turėtų kovoti. Ar tokios pastangos 
jaučiamos?

Neišskirčiau negirdinčiųjų 
iš kitų žmonių. Tarp jų yra ir labai 
motyvuotų, siekiančių tikslo, ir ap-
laidžiau žiūrinčių į darbą. Iš savo 
praktikos galiu pasakyti, kad kurtieji 
gali drąsiai konkuruoti su sveikais 
darbo rinkoje tik būdami geri savo 
srities specialistai. Būtent to jie ir 
turėtų siekti – tapti stipriais savo 

specialybės žinovais.
Beieškantiems darbo ben-

druomenės nariams būtų svarbu 
žinoti apie darbo sąlygas, sociali-
nes garantijas.

Darbo laikas: nuo 8 iki 17 val. Į 
darbą ir iš darbo vežiojama specialiu 
transportu. Visi darbuotojai išlei-
džiami kasmetinių atostogų. Visos 
išmokos, tiek atlyginimai, tiek at-
ostoginiai, pervedamos laiku. Maž-
daug kartą per ketvirtį įmonė perka 
darbuotojams bilietus į kultūrinius 
renginius (spektaklį, kino teatrą ir 
kt.). Geri darbuotojai vertinami ir 
skatinami. Gana lankstus požiūris 
į darbo gra� ką – esant būtinybei, 
tvarkant svarbius reikalus žmonėms 
sudaromos sąlygos. 

Įmonė gamina labai sudėtin-
gus medienos gaminius. Negirdin-
tieji yra įtraukti į sudėtingiausias 
gamybos operacijas, todėl nuolat 
tobulėja kaip specialistai. Be abejo, 
tai ateityje leis jiems lengviau kon-
kuruoti darbo rinkoje. 

Jūsų įmonė produkciją rea-
lizuoja Lietuvoje ar eksportuoja į 
užsienį? 

Įmonė visus gaminius ekspor-
tuoja į Vokietiją. Darbo tempas be-
veik vienodas ištisus metus. Gal kiek 
lengviau rugpjūčio mėnesį – tada 
mes atostogaujame.

Dėkoju už atsakytus klausi-
mus. Sėkmės darbuose.

Tą dieną, lankantis pas čia 
dirbančius kurčiuosius, erdvaus 
cecho patalpose prie įvairių medžio 
dirbinių, staklių palinkę dirbo 11 
klausos negalios žmonių. Daugiau-
sia - jauni arba vidutinio amžiaus 
kauniečiai: Karolis, Sigitas, Vytautas, 
Nerijus, Artūras, Igoris, Gediminas, 
Vaclovas, Vitas, Laimutis. Irena 
Daunienė – vienintelė moteris tarp 
vyrų draugiškoje kompanijoje taip 
pat jautėsi gerai. 

Kalbintas Nerijus Žilinskas at-
skleidė, kad dirbdamas tarp panašaus 
likimo žmonių stengiasi pramokti ir 
gestų kalbą, mat Nerijus apkurto jau 
būdamas vyresnio amžiaus. Karo-
liui Ivaškevičiui medžio apdirbimo 
technologija rūpesčių nekelia – šioje 
bendrovėje jis dirba jau trejus metus. 
Nemažas atstumas iki darbovietės 
Rumšiškėse neatbaido žmonių, nors 
kai kurie iš jų dėl įvairių priežasčių 
važinėja ir savu transportu. Pasak jų, 
jie suinteresuoti dirbti ir užsidirbti. Tarp kurčiųjų stalių pirmas iš kairės UAB “Omnivitus” direktorius M. Laucaitis.
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Pasaulyje
Jamie-Lee Lewis, sporto 

legendos Wally Lewis duktė ir 
„Hear and Say“ ambasadorė, 
birželio 11 d. atvyko į Macqua-
rie universitą. 

Čia jai bus atlikti klinikiniai 
tyrimai pirmuoju pasaulyje apara-
tu, galinčiu nustatyti kochlearinio 
implanto poveikį žmogaus smege-
nims.

Pirmą kartą vykdomas jung-
tinis „ARC Centre of Excellence in 
Cognition and its Disorders (CCD)“ 
ir „Hear and Say Queensland“ mok-
slininkų projektas. Jie panaudos 
naujausią techniką MEG, kad nu-
statytų, kaip veikia smegenis koch-
leariniai implantai.

Naujasis aparatas gali atvaiz-
duoti smegenų aktyvumą be koch-
learinio implanto keliamų trikdžių. 
Tyrimai mokslininkams padės gauti 
labai vertingų įžvalgų darant efek-
tyvius sprendimus klausos  negalią 

Pirmasis pasaulyje aparatas, tiriantis 
kochlearinio implanto poveikį smegenims

turintiems žmonėms.
„Tai pirmas tokio pobūdžio 

tyrimas, - sakė profesorius Blake‘as 
Johnsonas. – Jis suteiks pagrindą 
platesnėms studijoms, tiriant mo-
kyklinio amžiaus vaikų smegenų 
funkcijų pokyčius, kuriuos lemia 
kohleariniai implantai bei triukš-
mingesnė aplinka.“

Jamie-Lee, kuriai dabar 24 
metai, diagnozuotas kurtumas, 
kai jai buvo vieni metai. Pirmoji 
kochlearinio implanto operacija Ja-
mie-Lee atlikta, kai ji buvo ketverių 
metų septynių mėnesių, o 2014 m. 
liepą bus atlikta panaši operacija 
kitai ausiai.

 CI MEG aparatas kol kas yra 
skirtas tirti žmonėms, turintiems 
vieną kochlearinį implantą, todėl Ja-
mie-Lee skuba atvykti iš Brisbamo, 
kad būtų ištirta prieš jai darant antrą 
operaciją. Mergina yra sakiusi, kad 

jai dažnai tenka būti pirmai tokio 
pobūdžio tyrimuose ir mielai juose 
dalyvaujanti.

B. Johnsonas nekantriai lau-
kia, ką parodys Jamie-Lee smegenų 
tyrimai. „Stebėsime, kaip Jamie-Lee 
smegenys reaguos į kalbą bei kitus 
garsus ir palyginsime su žmogaus, 
turinčio normalią klausą. Jamie-Lee 
yra labai įdomi kaip tiriamoji, nes ji 
išmoko kalbėti būdama kurčia. Taip 
pat bus įdomu palyginti jos smege-
nų reakciją ir vaikų, kurie gavo im-
plantus ankstyvame amžiuje“,  - sakė 
profesorius.

Profesorius Stephenas Crainas 
aiškino: „Žinome, kad ankstyva 
intervencija sąlygoja geresnes kog-
nityvines reakcijas vaikams, bet 
žmogaus smegenys turi neįtikėtinų 
adaptacijos galimybių, nesvarbu, 
kokio amžiaus pacientas būtų. Nau-
jąja MEG sistema tirsime smegenų 

ypatumus naudojant informaciją, 
suteiktą kochleariniu implantu.

Dimity Dornan AO, pradi-
ninkė ir dabartinė „Hear and Say“ 
vadovė, lydės Jamie-Lee, jos mamą 
Jackie ir audiologę Beth Atkinson į 
MEG laboratoriją. 

„Aš turėjau garbę mokyti Ja-
mie-Lee ir jos šeimą nuo tada, kai jai 
buvo 13 mėnesių iki kol jai sukako 
šešeri metai. Esu labai sujaudinta 
Jamie-Lee pastangų būti pirmąja šio 
svarbaus tyrimo dalyve. CI MEG at-
veria naują langą smegenų funkcijų 
tyrimams kohlearinių implantų 
naudotojams bei suteikia mums 
puikią galimybę nustatyti neuro� -
ziologinius efektus, esant ankstyvai 
intervencijai”, - sakė “Hear and Say” 
vadovė D.D. AO. 

Iš angių kalbos išvertė 
Milda KARKLYTĖ

„ВОГинфо.ру” redakcija 
(ВОГ yra Rusijos kurčiųjų bendrija 
– vert. past.) gavo du autorinius 
straipsnius – vieną iš kurčiojo Ge-
nadijaus Tichenkos, nepritariančio 
kochlearinei implantacijai, kitą – iš 
Sergejaus Antipino, kuris apkurto 
vėlesnio amžiaus. Šiam  abiejų ausų 
kochlearinė implantacija atlikta pra-
ėjus beveik 30 metų nuo tada, kai jis 
prarado klausą. Publikuojami abu 
straipsniai.

G. Tichenka  

Kodėl kurtiesiems koch-
leariniai implantai nėra visiš-
kas gėris

Kurtumas – tai skirtingumas, 
o ne nevisavertiškumas, kultūra, o 
ne luošumas.

/Oliveris Saksas/

Plintant kochlearinei implan-
tacijai kiekvienam kurčiam vaikui 
bus įsodintas implantas ir kiekvie-
nas mokysis girdinčiųjų kalbos nuo 
pirmųjų gyvenimo mėnesių. Gestų 
kalba pasidarys tiesiog nebereikalin-
ga. Ar tai iš tiesų gėris?

Paprastai žmonės mus, kur-
čiuosius, laiko neįgaliaisiais, bet 

Dvi nuomonės apie kochlearinę implantaciją
mes savęs nelaikome luošiais ir vi-
sada teigiame: „Nesigailėkite mūsų!“ 
Mano supratimu, tai vadinasi savęs 
suvokimu – mums nereikalinga 
jūsų užuojauta, nes esame visiškai 
normalūs žmonės. 

Daugelis girdinčiųjų net ne-
žino, kad turime savo kultūrą, savo 
kalbą, savo mentalitetą. Mes skiria-
mės tik tuo, kad negalime girdėti. 
Tačiau dėl šio trūkumo kurčiųjų 
bendruomenė sukūrė savą kalbą ir 
kultūrą. 

Visuomenės reikalavimo esmė 
tokia: „Tai yra girdinčiųjų pasaulis, 
todėl norėdami, kad visuomenė 
jus priimtų, privalote girdėti!“ Dėl 
to daugelis kurčiųjų jaučiasi esą 
nevisaverčiai, nes pagal girdinčiųjų 
„reikalavimą“ negali normaliai 
kalbėti ir suprasti šnekamosios 
kalbos, neva todėl jiems būtina tėvų 
ir surdopedagogų pagalba. Tai pri-
mena genocidą ir afrikiečių kilmės 
amerikiečių žeminimą, JAV vykusį 
XX a. viduryje. 

Bet juk yra kurčiųjų, kurie ne-
kreipia dėmesio į klausos trūkumą ir 
gyvena visavertį gyvenimą. Kurtieji 
gyvena, kvėpuoja, juokiasi, dirba 
kaip ir visi žmonės, skirtumas tik 
vienas – jie bendrauja kitokia kalba.

Gestų kalba – tai savarankiška 

ir kurčiam vaikui natūrali kalba, 
leidžianti jam visapusiškai vystytis. 
Bandant perprasti, išmokti girdin-
čiųjų kalbą, kaip savo pirmąją kalbą, 
kurčio vaiko raida vėluos, palyginti 
su jo girdinčiais bendraamžiais. 

Kochlearinis implantas „dova-
noja“ klausą kurtiems nuo gimimo 
vaikams ir apkurtusiems suaugu-
siesiems, tačiau žlugdo nusistovėjusį 
kurčiųjų bendruomenių gyvenimą, 
žmonių, kurie nesijaučia esą ne-
laimingi. Kochlearinė implantacija 
– tai ne tik medicininė technologija, 
tai sociokultūrinis reiškinys, sklei-
džiantis gėrį, bet toli gražu ne visada 
teigiamai veikiantis mus supantį pa-
saulį. Pavyzdžiui, kaltė dėl nevykusių 
kochlearinės implantacijos rezultatų 
neretai primetama tėvams, moty-
vuojant tuo, kad buvo „nepakan-
kamai pastangų vaiko reabilitacijai 
šeimoje“. Įsivaizduokite, kad metų 
metus jūs nevartojate gestų kalbos ir 
stengiatės vien tobulinti šnekamąją 
kalbą, atiduodami tam daug jėgų ir 
patirdami spaudimą. Vis laukiate, 
kada pagerės jūsų vaiko klausos su-
vokimas, o jis taip ir neišmoko ne tik 
girdėti, bet ir kalbėti. 

Negi norite savo vaikui tokio 
gyvenimo, kuriame gausu apriboji-
mų ir draudimų? Ir koks po viso šito 

bus jūsų vaikas? Ar jis bus kurčias, 
ar girdintis? Kaip jis sugebės pri-
tapti kurčiųjų pasaulyje, jeigu vengia 
gestų kalbos? Metai, kurie galėjo 
būti skirti jo visaverčiam intelekto 
ir socialiniam vystymuisi, prabėgo 
veltui. 

Vaikai yra mūsų turtas, todėl 
mūsų tikslas – rūpintis tinkamu jų 
vystymusi, o ne trumpalaikiu noru 
palengvinti savo pačių gyvenimą. 
Neraginu visiškai atsisakyti koch-
learinės implantacijos, tačiau siūlau 
kruopščiai apsvarstyti sprendimą 
dėl vaiko kochlearinės implantacijos 
– tai tiesioginė tėvų pareiga. 

S. Antipinas

Jūs nebenorėsite skirtis 
su kochleariniais implantais

S. Antipinas apkurto 1982 m., 
būdamas dvylikos metų, po galvos 
smegenų traumos. Klausa dingo 
visiškai, todėl jokie klausos aparatai 
jam nepadėjo. 2008 m. Sankt Pe-
terburge Sergejui buvo atlikta kairės 
ausies kochlearinė implantacija. 2011 
m. jam pavyko įtikinti gydytojus, kad 
reikalinga ir kitos ausies kochlearinė 
implantacija. Sergejaus tikinimu, Ru-
sijoje jis yra pirmas suaugęs žmogus, 
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kuriam atlikta abiejų ausų kochleari-
nė implantacija. 

Kodėl žmogus po kochleari-
nės implantacijos iš pradžių girdi 
labai blogai, po keleto mėnesių – jau 
geriau, o praėjus keleriems metams 
jis girdi jau beveik puikiai? Kodėl 
tik „beveik“? Į visus šiuos klausimus 
ieškojau atsakymo. Kodėl daug 
žmonių skundžiasi, kad blogai girdi 
su kochleariniais implantais, ir juos 
„atstumia“? Man atrodo, kad jau ra-
dau atsakymus į šiuos klausimus.  

Kartą ligoninės palatoje stebė-
jau, kaip kurtieji naudojasi kochlea-
riniais implantais. Mane nustebino 
tai, kad grįžę iš kohlearinio implanto 
derintojo kabineto kurtieji tiesiog 
nusiimdavo implanto procesorių ir 
daugiau tą dieną jo nebenešiodavo. 
Jie užsidėdavo procesorių tik kartą 
per dieną kokiam pusvalandžiui. 
Juos erzino ir sekino šaižūs, iškreipti 
ir aidintys garsai, kuriuos paprastai 
girdime pirmaisiais reabilitacijos 
etapais.

Šitaip naudodami kochlearinį 
implantą niekada negalėsite gerai 
girdėti, net jeigu implantacija jums 
buvo atlikta prieš 10 metų. Jūsų 
klausa neprogresuos, nes „archy-
vuoti“ smegenų klausos centrų 
neuronai ir toliau paprasčiausiai 

miegos. Žmogus, kuris neteko klau-
sos, mokosi girdėti kitaip, nei buvo 
įprasta. Kochleariniai implantai – tai 
nauja klausa, tad tikrai ne taip pa-
prasta išmokyti smegenis klausytis 
joms neįprastu būdu. Tai tas pats, 
kaip išmokyti beraštį žmogų rašyti, 
– tai nėra sudėtinga, bet tai ilgai 
trunkantis procesas; tiesa, turint 
implantus yra tik vienas mokytojas 
– tai pačios smegenys, kurios natū-
raliu būdu mokosi pačios.

Bendraudamas su kurčiaisiais, 
atlikdamas apklausas ir stebėdamas 
jų suinteresuotumą, susidūriau su 
net sau netikėtu reiškiniu: maždaug 
vienas iš trijų kurčiųjų išvis nenori 
girdėti, net „standartiniu“ būdu, 
taip, kaip girdi visi girdintieji, be 
jokių prietaisų. Tokie kurtieji yra 
įpratę bendrauti gestais, ir nieko 
daugiau jiems nereikia. Daugelis 
nesupranta, kas yra klausa ir kam ji 
reikalinga. Verbalinis bendravimas 
kurtiesiems yra labai sudėtingas, 
perprasti jį vargu ar jiems pavyks, 
net jeigu jie girdėtų taip, kaip girdin-
tieji, t. y. natūraliai. 

Girdėti, kalbėti ir suprasti kal-
bą – tai trys skirtingi dalykai, kurie 
susiję su įvairiomis smegenų zono-
mis: galima gerai kalbėti, bet blogai 
girdėti ir blogai suprasti šnekamąją 

Kad kurtieji galėtų įsi-
tvirtinti gyvenime, labai svarbu 
ne tik jų pačių pastangos, bet 
ir girdinčiųjų pagalba. Kurtieji 
ir girdintieji kartu bendradar-
biaudami kūrė kurčiųjų ben-
druomenės istoriją.  

Susipažinkime su keliais gir-
dinčiaisiais, kurie turėjo didelę įtaką  
kurčiųjų bendruomenei. Girdintieji 
teikia įvairią paramą kurtiesiems 
– �nansinę, verslo partnerystę, kur-
dami naujas programas, padėdami 
priimti naujus įstatymus, skirdami 
stipendijas, rengdami publikacijas. 
Šia publikacija norime parodyti, 
kaip vertiname jų indėlį.

Vienas jų – JAV prezidentas 
Abrahamas Lincolnas (1809 02 12 
– 1865 04 15), Gallaudeto univer-
siteto įsteigimo signataras. Viena 
iš daugelio  prezidento paramų 
– palaikymas įsteigiant Gallaudeto 
universitetą.

Williamas  Stokoe (1919 07 
21 – 2000 04 04) – vienas pirmųjų 

Girdintieji kurčiųjų istorijoje

kalbą; galima gerai girdėti, bet 
blogai suprasti šnekamąją kalbą ir 
blogai kalbėti; galima gerai suprasti 
šnekamąją kalbą, bet blogai girdėti. 
Postulatas „kokia klausa, tokia ir 
šnekamoji kalba“ - ne visada teisin-
gas, kalbant apie sutrikusios klausos 
asmenis, o ypač apie kochlearinių 
implantų vartotojus, kuriems staiga 
„grįžta“ klausa.

Pasidaryti kochlearinę implan-
taciją vien tam, kad patenkintum 
smalsumą, nepakanka. Būtina nuolat 
klausyti naudojant implantus, būtina 
gyventi su šia klausa, pirmuosius me-
tus kenčiant implantų sukeliamus 
nepatogumus – nepakankamą garsą 
ir taip pamažu pasiekiant vidutinį 
klausos lygį. Todėl nerekomenduo-
čiau kochlearinio implanto žmo-
nėms, kurie turi neblogus klausos 
likučius ir kurie gali suprasti kalbą 
naudodamiesi „stipriais“ klausos 
aparatais. 

Aš nustačiau, jog norint pa-
siekti girdėjimo su kochleariniu im-
plantu „lubas“ – tai yra kad visiškai 
„suaugtum“ su kochlearinio implan-
to teikiamu garsu, reikia tą implantą 
naudoti penkerius metus – nuo pat 
ryto iki einant miegoti. Jeigu darysi-
te pertraukas, tai tik atitolins galutinį 
rezultatą. Pakenčiamo girdėjimo, 

kuris pasiekiamas nuolat naudojant 
implantus vienus ar dvejus metus, aš 
nelaikau galutiniu rezultatu, nes ir 
vėliau girdėjimas vis dar gerėja.  

Perprasti kalbą tiems, kas ne-
moka kalbėti, yra dar sudėtingiau. 
Su kochleariniu implantu jūs gir-
dėsite kaip neprigirdintis žmogus, 
turintis 1–2 laipsnio klausos pra-
radimą, tačiau suprasti visko, ką 
jums sako, nesugebėsite, nes tam 
reikia lavinti smegenų kalbos zoną. 
O paprastus sakinius, „lengvą“ kal-
bą, manau, galės suprasti bet kuris 
implantų vartotojas, net ir kurčias 
nuo gimimo.

Pabaigoje norėčiau palinkėti 
sėkmės ir kantrybės visiems, kas 
ryžosi kochlearinei implantacijai. 
Jūs įgysite klausą, kuri palaipsniui 
turi įgauti tinkamą formą ir kokybę. 
Tai nebus ideali klausa, bet ji bus 
tokia gera, kad pripratę nebenorėsite 
su ja skirtis.

Šaltiniai:
http://www.voginfo.ru/

novosti/kolonki/item/620-dea�m-
plantyes.html 

http://www.voginfo.ru/
novosti/kolonki/item/619-deafno-
timplant.html 

Iš rus kalbos vert 
Ieva Vanagait

Amerikos gestų kalbos mokslinin-
kų. Šis mokslininkas žinomas kaip 
Amerikos gestų kalbos lingvistikos 
tėvas. 1955 m. vyras atvyko į Gal-
laudeto universitetą kaip anglų pro-
fesorius, kuris neturėjo formalaus 
lingvistinio išsilavinimo. 

Mokslininką labai sudomino 
gestų kalba, su kuria susipažino 
Gallaudeto universitete. Jis sukūrė 
Lingvistikos tyrimų labaratoriją ir 
pristatė novatorišką mokslinį tyri-
mą ,,Gestų kalbos struktūra“ (1960 
m.), sudarė pirmąjį žodyną ,,Ame-
rikos gestų kalbos lingvistikos 
principų žodynas“ ir įkūrė žurnalą 
,,Gestų kalbos tyrinėjimai“ (1972 
m.). Tirdamas gestų kalbą lingvis-
tine analize, W. Stokoe priėjo prie 
išvados, kad ši kalba nėra ,,laužyta“ 
ar ,,sutrumpinta anglų kalba“, kaip 
buvo prieš tai manyta. Mokslinin-
ko tyrimai įrodė, kad gestų kalba 
– tikra ir užbaigta kalba, o tai buvo 
revoliucinis atradimas, kuris turėjo 
socialinių ir politinių pasekmių. 

Tomas Harkinas – vienas 
geriausiai žinomų JAV senatorių. 
Jis visuomet kovojo už geresnes iš-
silavinimo galimybes, sveikatos ap-
saugą ir už piliečius, kurie dažniau-
siai buvo diskriminuojami, - tai 
smulkieji verslininkai, ūkininkai, 
dirbančios šeimos, vaikai, moterys, 
pagyvenę žmonės, neįgalieji ir, be 
abejo, kurtieji. Vyro brolis Frankas 
anksti apkurto. Taigi Tomas matė, 
kaip diskriminacija apribojo jo 
galimybes, ir nusprendė ką nors 
dėl to daryti. Jis parengė o�cialų 
dokumentą  amerikiečiams, turin-
tiems negalią (1990 m.), – Frankui 
ir visiems mums.

Susan Schaler – kurčiųjų 
gynėja. Moteris įgijo visuomenės 
sveikatos magistro laipsnį Šiaurės 
Karolinoje. Pirmą kartą su gestų 
kalba ji susidūrė, kai jai buvo 17 
metų, ir  tai pakeitė jos gyvenimą. 
Susan darbas su suaugusiais kur-
čiaisiais įkvėpė ją parašyti pirmąją 
knygą ,,Žmogus be žodžių“. Ji taip 

pat įkūrė ne pelno siekiančią or-
ganizaciją ,,Suaugusiųjų kurčiųjų 
vardu“, kovojančią už kurčiųjų 
kalbos teises. Kartu su kurčiuoju 
Yoonu Lee  sukūrė �lmą ,,Svarbūs 
ženklai“ (angl. ,,Vital – Signs“) – tai 
edukacinė programa apie kurčiųjų 
kultūros grožį bei gestų kalbą. Šis 
kūrinys laimėjo meistriškumo ap-
dovanojimą Berklio �lmų festiva-
lyje 2002 m. 

Susan kovojo už gestų kalbą 
tarptautiniu lygmeniu ir neseniai 
užbaigė savo antrą knygą – pasakas 
vaikams, užaugusiems be kalbos.

Tai keletas iškilių girdinčiųjų, 
kurių indėlis į kurčiųjų bendruo-
menę buvo reikšmingas. Su kitais 
vėliau supažindinsime.

Iš anglų kalbos išvertė 
Milda KARKLYTĖ

Šaltinis:
www.deafpeople.com
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Mūsų žmonės
Panevėžio apskrities gestų 

kalbos vertėjų centro (PAGKVC) 
vertėja Raimonda Vaičeliūnienė, 
augusi kurčios mamos ir girdin-
čio tėčio šeimoje, įsitikinusi, jog 
santuoka tarp kurčio ir girdinčio 
žmogaus yra nelengvas dviejų 
žmonių meilės išbandymas.

Tokioje šeimoje iškilusius 
sunkumus ir problemas patyrusi 
moteris šią temą analizuoja ir stu-
dijų baigiamajame darbe, kurį šį 
birželį gins Panevėžio kolegijoje. 
Apklaususi ne vieną tokią mišrią 
porą, analizuodama savo tėvų 
gyvenimą bei savo pačios patirtus 
išgyvenimus vaikystėje, Raimon-
da teigė, kad pati didžiausia bėda 
tokiose šeimose yra bendravimo 
problema. Ji dažniausiai lemia net 
šeimos griūtį. Kyla ji dėl to, kad  
girdintis šeimos narys dažnai gerai 
moka gestų kalbą ir puikiai jaučiasi 
bendraudamas tiek su kurčiaisiais, 
tiek su girdinčiaisiais. O kurčiasis 
niekada nepajėgs taip gerai kalbėti 
kaip girdintysis. Be to, kaip sakė ji, 
girdinčiojo prigimtyje jau įrašyta: 
savo jausmus, emocijas, mintis 
reikšti žodžiais, o kurčiojo –  gestais. 
Todėl norint pergudrauti prigimtį 
reikia didelės dviejų žmonių meilės, 
išminties, tolerancijos ir supratimo. 
Deja, ne kiekvienoje šeimoje  tai pa-
siseka sukurti bei išsaugoti. 

 Dažniausiai santuoka žlunga 
dėl bendravimo problemų

„Tėvai išsituokė, kai man 
buvo devyneri metai. Augdama 
mačiau, kiek daug bėdų dėl to kyla 
šeimoje. Bėgant laikui išryškėja, jog 
girdinčiojo mąstymas, požiūris ir 
pasaulio suvokimas yra abstraktes-
nis, gilesnis negu kurčiojo. Kurčiasis 
šeimoje tada yra tarsi silpnesnioji 
grandis. Būdamas su draugais ir 
giminaičiais tėtis nejausdavo jokių 
bendravimo problemų. Kurčiuosius 
jis tiesiog žavėjo savo puikia gestų 
kalba. O mamai būdavo sunku, nes 
kai jiedu būdavo tarp girdinčiųjų, 
tėtis  tingėdavo viską versti į gestų 
kalbą: burbtelėdavo ką nors trum-
pai, ir viskas. Dėl to mama visą laiką 
jautėsi žeminama ir menkinama“, 
– pasakojo Raimonda.

Moteris įsitikinusi, jog kai 
kurčiasis yra tarp girdinčiųjų,  jam 
turi būti viskas detaliai išversta 
į gestų kalbą, nes kitaip  jis lieka 

R. Vaičeliūnienė: santuoka tarp kurčio ir gir-
dinčio žmogaus – sunkus meilės išbandymas

tarsi už stiklinės sienos. „Jausmas, 
kurį  tuo metu patiria tas žmogus, 
yra žudantis“, – tvirtino Raimonda. 
Jos teigimu, dėl to dažnai jų šeimoje 
tarp tėčio ir mamos kildavo kon-
� iktų, į kuriuos tėvai to nejausdami 
įtraukdavo ir vaikus. „Būdavo taip, 
kad tėtis, pasakęs mamai ką nors 
nemalonaus, išeidavo pro duris, o 
mama atsisukusi į mus klausdavo, 
ką jis sakė, ką kalbėjo? Ji likdavo 
įskaudinta ir pažeminta, o mes su 
sese dėl tokio tėvų „nesusikalbėji-
mo“ labai išgyvendavome“, - vaikys-
tę prisiminė R. Vaičeliūnienė. Pasak 
jos, dažniausiai žlunga tos šeimos, 
kuriose girdintysis laiko save svar-
besniu už kurčiąjį. Šeimą išsaugo tik 
tie, kurie pajėgia kartu ištverti 10-15 
metų. Per tą laikotarpį žmonės  pri-
sitaiko vienas prie kito. 

Jaučia pažeminimą
Kaip tvirtino Raimonda, 

būna ir  tokių atvejų, kai girdintis 
sutuoktinis, neturėdamas kantrybės 
išsamiai paaiškinti kurčiajam, ką 
reikėtų daryti, kaip spręsti proble-
mą, viską pats ima tvarkyti, derinti, 
organizuoti. Vienus kurčiuosius 

toks stilius – būti vedamiems per 
gyvenimą, kai už jį viskas padaroma, 
– tenkina, o kiti  kurtieji, kurie yra 
labiau  išsilavinę, savarankiški, turi 
savo nuomonę ir įsitikinimus, nori 
viską žinoti ir daryti patys. Tada jie 
jaučiasi pažeminti ir nenori taikytis 
su tokiu girdinčio sutuoktinio elge-
siu. Būtent tokia buvo Raimondos 
mama: būdama stipri asmenybė, 
pelniusi bendradarbių pagarbą, ne-
norėjo būti antrarūše ir šeimoje.

Mamos kelias iš Rusijos 
į Lietuvą

Beje, čia reikėtų stabtelėti ir 
plačiau papasakoti apie tai, kada ir 
kaip Raimondos mamą Raisą Gri-
nevičienę ištiko klausos negalia ir 
kokie keliai ją atvedė į Lietuvą.

Raisa gimė Sibire, Rusijos 
tremtinių šeimoje. Augo sveika 
ir girdinti girdinčiųjų šeimoje. 
Apkurto persirgusi plaučių už-
degimu, būdama trejų metukų. 
Gydytojai tąsyk tėvus perspėjo, 
kad nuo stiprių vaistų poveikio 
mergaitė arba mirs, arba įgis ne-
galią. Tėvai, nematydami kitos 
išeities, rizikavo. Medikams pa-

vyko mergaitę išgelbėti. Deja, ji 
liko kurčia.

Paaugusi Raisa mokėsi kur-
čiųjų internatinėje mokykloje, o ją 
baigusi grįžo gyventi ir dirbti pas 
tėvus. Sulaukusi pilnametystės 
mergina su drauge nutarė vykti į 
Lietuvą. Pasak R. Vaičeliūnienės, 
jos mama buvo tėvo numylėtinė 
ir puikiai žinojo, kad tokio jos 
poelgio šeimos galva nepalaimins, 
dėl to tiesiog pabėgo iš namų. 
1979 metais, atvykusi į Lietuvą, 
gyveno ir dirbo Vilniuje, paskui 
- Šiauliuose. Pagaliau įsidarbino 
kurčiųjų kombinate ir apsistojo 
Panevėžyje.  Raimonda sakė iš 
mamos pasakojimų supratusi, 
jog ji beveik nebendraudavo su 
kurčiais vyrais, todėl mano, jog 
mama turėjo slaptą troškimą iš-
tekėti būtent už girdinčio vyro. 
Šitaip ir atsitiko. Mat tiek pirma-
sis Raisos vyras ir dukrų tėvas 
Rimantas buvo girdintis, tiek ir 
dabartinis gyvenimo draugas taip 
pat yra  girdintis.  

Kurčiųjų pasaulyje 
jaučiasi saugesnė

Raimonda prisipažino, kad 
ją visada labiau traukė kurčiųjų 
nei girdinčiųjų pasaulis. Jei būdavo 
galimybė rinktis, su kuo leisti laisva-
laikį: kurčiais ar girdinčiais draugais, 
visada rinkdavosi kurčiuosius. Ji pa-
brėžė, jog kurtieji jai imponavo savo 
atvirumu ir tiesumu. Norėdamas 
pelnyti jų pasitikėjimą ir pagarbą 
turi būti labai nuoširdus. „Bendrau-
damas su kurčiu žmogumi visada 
suprasi, kada jį įžeidei ar pradžiu-
ginai, nes jis tai atvirai parodys, o 
girdintieji daug ką nutyli, dažnai 
veidmainiauja, elgiasi suktai. Jų pa-
saulyje niekada negaliu jaustis saugi, 
nes jie yra negailestingi, ir niekada 
negali žinoti, kada gausi kirtį į nu-
garą“, – įsitikinusi R. Vaičeliūnienė. 
Ji pabrėžė, jog su kurčiais žmonėmis 
jaučiasi saugiai, nes yra gerai perpra-
tusi jų psichologiją. 

Motinos griežtas „ne“ 
Beje, svarbi detalė: nors Rai-

monda turėjo „simpatijų“ tarp kur-
čiųjų, jos mama buvo kategoriškai 
prieš artimą draugystę su jais, o juo 
labiau santuoką. „Mama tvirtino, 
kad jei taip nutiktų, gyvenime man 

PAGKVC gestų kalbos vertėja  R. Vaičeliūnienė darbo kabinete.
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būtų labai sunku, nes savo pri-
gimtimi esu ne kurčias, o girdintis 
žmogus“, - pasakojo moteris. O jos 
pasiteiravus, ar paklausė mamos, 
Raimonda pasakė, kad ji tikrai iš-
tekėjo už girdinčiojo, ir jos vyras 
Mindaugas yra pats geriausias pa-
saulyje. Tačiau tai įvyko ne dėl to, 
jog mama griežtai draudė tekėti už 
kurčio žmogaus, o todėl, kad ji nė 
vieno nepamilo taip, kad norėtų 
susieti savo gyvenimą. „Jei būčiau 
tikrai pamilusi, man nebūtų  buvę 
svarbu: žmogus kurčias ar ne“, - įsi-
tikinusi moteris.  

Dabar, vertindama savo tėvų 
šeimos gyvenimą ir tai, ką  pavyko 
sužinoti rašant studijų baigiamąjį 
darbą, R. Vaičeliūnienė sakė pa-
dariusi išvadą, jog mišrioje (gir-
dinčiojo ir kurčiojo) santuokoje 
geriausiai sutariama, kai girdintis 
sutuoktinis yra augęs kurčiųjų 
šeimoje. Tai vadinamieji CODA 
vaikai (Children of Deaf Adults 
- kurčių tėvų girdintys vaikai) 
– girdintys, bet ir puikiai perpratę 
kurčiųjų psichologiją.

Atvėrė daugiau atspalvių ir 
išlavino vaizduotę

CODA vaiku save laiko ir 
Raimonda, o savo gimtąja kalba 
– gestų kalbą. Ir už kurčiuosius ji 
visada sako stojanti mūru. „Labai 
pykstu, kai susiduriu su nuostata, 
kad kurtieji yra tarsi kvailesni už gir-
dinčiuosius, galintys dirbti tik juodą 
darbą. Iš tiesų, gal tik lietuvių kalbą 
jie moka silpniau, bet tarp jų yra ir 
labai gabių žmonių, kurie įgiję aukš-
tąjį išsilavinimą gyvenime daug pa-
siekia. O dirbdami mėgstamą darbą 
pražysta visu gražumu“, – tvirtino R. 
Vaičeliūnienė. 

Kalbėdama apie kurčiųjų psi-
chologiją, moteris taip pat įžvelgė 
tik pačius geriausius jų bruožus 
sakydama, kad kurčiųjų reakcija į 
juos palietusius įvykius dažnai būna 
spontaniška, tačiau iš tiesų - tai ge-
ranoriški, smalsūs ir daug kuo bes-
idomintys žmonės.

Raimonda labiausiai džiau-
giasi tuo, ką gavo augdama kurčiųjų 
pasaulyje, –  tai  lakią vaizduotę ir 
galimybę gyvenime įžvelgti daugiau 
spalvų ir atspalvių.

„Aš kartais net sapnuoju gestų 
kalba, nes pusė manęs priklauso 
kurčiųjų pasauliui“, -  šypsodamasi 
sakė moteris. 

 
Laima LAPĖNIENĖ

„Prisilietimas. Negaliu 
tylėti“ - štai taip pavadintu 
tekstilės darbu Vilniaus dailės 
akademijos bakalauro studijų 
diplomantė Ieva Augaitytė 
birželio 2 d. prabilo į meno 
pasaulį ir diplominio darbo 
vertinimo komisiją. 
    

Žodis autorei
Jos rankomis išaustame 250 

cm x 170 cm formato gobelene 
šoka ūkanomis ir šviesa apsigau-
busios moters �gūra. „Kaip nuo 
suskambėjusių žodžių eina garso 
bangos, panašiai nuo �gūros go-
belene eina spalvų bangos, - aiški-
no vertintojams tekstilininkė.

„Ausys ir austi lietuvių kal-
boje turi vienodą pradžią. Rankų 
bei pirštų judesiai ir vienu, ir kitu 
atveju sukuria prasmingą vaizdą. 
Judančios audžiančios ir kalban-
čios rankos...“ - tokias raktines 
frazes geriau suprasti „Prisilieti-
mą“ vertinimo komisijai ir žiūro-
vams įteikė diplomantė.

„Aš negaliu tylėti. Bendra-
vimas man reikalingas kaip oras. 
Tyla - tai tokia vidinė būsena, 
kada jauti visišką nebendravimą. 
Ir tada ateina tamsa - “...visiška 
nebendraujančio tamsa. Tamsa 
- tai visiško izoliuotumo sinoni-
mas, tai absoliuti tyla” (E. Labo-
rit). Tuomet šviesa - absoliučios 
tylos priešingybė. Todėl norėjau, 
kad darbe būtų daug šviesos. At-
vaizduota �gūra spindi šviesa,“- 
rašė autorė kūrinio pristatyme 
ir idėjai atskleisti taip pat rėmėsi 
citatomis iš kurčiosios aktorės E. 
Laborit knygos „Žuvėdros klyks-
mas“. 

Gobelene Ieva už�ksavo 
frazę, išreikštą gestais: „Man 
gyvenime visų svarbiausia yra to-
bulėjimas.” Nuotraukoje, kuri pa-
sitarnavo kaip centrinės gobeleno 
�gūros eskizas, taip pat tėra trys 
gestai - gyvenimas, svarbiausia, 
pažanga - pereinantys vienas į 
kitą. „Šitą frazę, trunkančią kaž-
kurį laiką ir „vykstančią“ erdvėje, 
mes matome kaip vieną virtinį, 
kuris sudaro dinamišką diago-
nalinę liniją“, - kompozicinio 
sumanymo esmę atskleidė Ieva. 
Fotografuodama ji naudojo spe-
cialų būdą, kai judantys vaizdai 
susilieja. 

Siūlais ir spalvomis grota simfonija
Įvertinta aukščiausiu balu

„Nerealu, - daug kas sakė. - Į 
gobeleną sugulė šviesa ir judesys.“ 
„Statiškoje medžiagoje - dinami-
ka ir saulės žaismas. Kaip tai gali 
būti?“- atsistebėti negalėjo peda-
gogai ir šeimos draugai. „Kokia 
jautri spalvinė klausa!“, “Spalvų 
audra taip ir šoka akyse“, „Koks 
fonų dinamiškumas, spalvų siau-
tėjimas“, - negailėjo komplimentų 
kūrinį mačiusieji.

   
Nuovargis, ištirpęs 

džiaugsme
Dešimt mėnesių darbo. Pa-

skutinius tris mėnesius - po 10 
valandų per dieną. Fiziškai iš-
tverti audėjos kėdėje padėjo jogos 
pratimai. Sparčiai artėjant darbo 
atidavimo terminui ir jų teko atsi-
sakyti – tapo prabanga dėl laiko 
stokos. Ėmė tinti kojos. Na, ir kas. 
Nusivertė nuo suoliuko. Atsikėlė 
ir tęsė.

Savo studentę palaikė darbo 
vadovai: doc. Jonas Stankevičius, 
kontroliavęs technologinį procesą 
(siūlų dažymo, metimo ant stak-
lių technika (geriau), prof. Eglė 
Ganda Bogdanienė, koregavusi 
kūrybinį sumanymą (eskizų ruo-
šimas, atranka ir tobulinimas); 
VDA prorektorė, pati aktyvi ir 
žinoma menininkė). 

Kai motina Jelena Augai-
tienė, eilinį kartą atnešusi pietus 
į VDA dirbtuves supanikavo, 
pedagogai drausmino: „Netruk-
dyk, moterie, tavo Ieva groja savo 
simfoniją. Žinok, audimo nepa-
skubinsi.“ 

Ir iš tikrųjų. Pavargusi, bet 
spindinčiomis akimis jos dukra 
tapė šviesą ir džiaugsmą, išgau-
dama tik jai vienai girdimas to-
nacijas ir ritmą. Apglėbusi ji laikė 
jau ne metmenis ir ataudus - laikė 
muzikos ir spalvų gijas. 

   
Už rankos paėmė likimas

Dabar laiko ratą suktelėki-
me atgal. Ievai patinka tapyba. 
Ji intensyviai rengiasi stojamie-
siems egzaminams į VDA, piešia, 
tapo. Kai išaušta lemtingas rytas, 
nejučia sau pačiai vietoj Tapybos 
katedros praveria Tekstilės kated-
ros duris. „Mistinė likimo jėga 
įsijungė, ne kitaip, - šypsojosi abi 
mano pašnekovės. „Iki tol mano 

dukra apie audimo technikas su-
pratimo neturėjo“, – prisiminė 
motina.

   
Sunku pratybose, 

lengva mūšyje?
I. Augaitytė iki šiol nė aki-

mirkos nesuabejojo paskutinės 
minutės pasirinkimu. Net pirmą 
semestrą, kai reikėjo ir mokytis 
naujų dalykų, ir kurti (o jaudintis 
buvo dėl ko: iš 10 įstojusiųjų ne-
trukus pasitraukė 5). Valios ne-
stokojanti mūsų herojė, netaupy-
dama jėgų, vieną po kitos įvaldė 
privalomas audimo, marginimo, 
meninio vėlimo, audinių projek-
tavimo, aplikavimo, skiautinių, 
mezgimo ir kt. technikas. 

Vienas po kito gimė ir priva-
lomieji, bet labai brangūs, išjausti 
studijų darbai: interpretacijos 
saulėgrąžos motyvais, sieninis 
kilimas „Baltijos gintaras“, vai-
kų kambario minkštasuolis ir 
kilimėlis, individualaus dekora-
tyvinio kilimo projektas (visų 5 
merginų darbus išaudė AB „Lent-
vario kilimai“), audinių aplikacija 
„Mano giminė“, austinė minia-
tiūra „Vilnius – mano miestas“, 
tūrinis tekstilinis meno objektas 
„Kobra“, veltinis kūrinys „Laimės 
receptas“, darbų ciklas „Sąskam-
biai“ ir t. t. Visi jie per baigiamojo 
darbo gynimą gulėjo ant vertini-
mo komisijos stalo, sudėti į auto-
rės studijų darbų katalogą.

   
Meno pasaulyje 

nuo mažens
Meniškos prigimties mer-

gaitei tėvai muzikai nuo mažens 
vėrė vartus į kūrybos pasaulį. Ji 
yra baigusi vaikų ir jaunimo cen-
trą „Dailės kalba“ bei Vilniaus J. 
Vienožinskio dailės mokyklą. Dar 
įdomiau - mergaitė lankė B. Dva-
riono 10-metę muzikos mokyklą, 
kurioje mokėsi groti būgnais ir 
pianinu. Ir tai dar ne viskas. Sako-
ma, �eita iš visų muzikos instru-
mentų artimiausia žmogaus balso 
garsų diapazonui. Todėl nė vienas 
audiologas negali patikėti, kad I. 
Augaitytė, kurios neprigirdėjimas 
artimas kurtumui, mėgaujasi �ei-
tos garsais. 
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Mes ir visuomenė

„Ji geba“,- neabejoja motina. 
Kaip girdi – kūnu, nuojauta, ap-
linkinių reakcijomis, patirtimi, 
nenutildomu poreikiu ar vis dėlto 
menkais klausos likučiais, - mer-
gina paaiškinti negali, bet ar tai 
svarbu? (Valstybinis operos ir ba-
leto teatras – jos mėgstamiausias; 
čia išklausytas visas repertuaras 
– red. past.) 

Reikšminga, kad tėvų pa-
stangos nenuėjo perniek. Išsiug-
dytas gebėjimas užmegzti dialogą 
per šviesą bei „girdėti“ muziką, 
begalinis jos ilgesys, darbštumas 
Ievos kūrybą nuspalvina savi-
tumu, kuriame naują kokybę 
įgauna medžiagos, spalvų ir ritmo 
dermė. 

Plačiau skaitykite LKD tin-
klapyje www.lkd.lt.

Nijolė KRASNIAUSKIENĖ
Diplomantė I. Augaitytė ir jos  gobelenas „Prisilietimas. Negaliu tylėti“ baigiamųjų magistro ir bakalauro darbų par-
odos „Meno celės 2014“  atidaryme Kultūros nakties programoje birželio 20 d.

Rankdarbių kūrimas - tai 
puikus laisvalaikio užsiėmimas, 
dalijimasis idėjomis. Toks darbas 
yra ir terapinis, mokantis kantry-
bės. Jį labai mėgsta kurtieji. 

Utenos rajono kurčiųjų pir-
minės organizacijos amatų būrelio 
rankdarbiai išsiskiria savo technika 
ir įvairove. Amatų būreliui vado-
vauja organizacijos pirmininkė 
Rima Briedienė. Jos dešinioji ranka 
- Ramūnė Briedienė. Pagrindinės 
amatų būrelio narės: Kristina Dul-
kienė, Kristina Žvirblytė, Stanislava 
Pakenienė, Regina Galvydienė, Gin-
tarė Lesmanavičiūtė. Ten, kur reikia 
stipresnių rankų, moterims visada 
talkina Raimondas Galvydis.

Uteniškiai savo rankdarbius 
pristato miesto rengiamose mugėse. 
Čia galima išvysti jų pagamintus  
margaspalvius papuošalus, dekoruo-
tus indus, nėrinius, mezginius, papjė 

Uteniškių moterų rankdarbiai

Utenos rajono kurčiųjų pirminės organizacijos ir amatų būrelio rankdarbių va-
dovė R. Briedienė (iš dešinės), jos pagalbininkės R. Briedienė ir  R. Galvydienė. 

Utenos rajono kurčiųjų pirminės organiza-
cijos buhalterė tautodailininkė V. Nagienė 
ir jos siuvinėti paveikslai.

mašė (pranc. papier-maché - kram-
tytas popierius) technika padarytas 
Užgavėnių ir dekoratyvines kaukes, 
riešines, dekupažo technika atliktus 
bei iš vilnos veltus rankdarbius. 

Ypač akį traukia Utenos rajo-
no kurčiųjų pirminės organizacijos 
buhalterės tautodailininkės Valerijos 
Nagienės siuvinėti paveikslai. Ji yra 
surengusi 15 personalinių parodų  
Utenos rajone, Molėtuose. Tautodai-
lininkės siuviniai pabuvojo Utenos 

kraštotyros muziejuje, Vyžuonose, 
Tauragnuose, Molėtų krašto mu-
ziejuje ir kitur. V.Nagienė – tauto-
dailininkų klubo „Svirnas“ narė. 
Kurčiųjų  organizacijos buhalterei 
siuvinėjimas - ne vien laisvalaikio 

pomėgis, bet ir nuostabus ieškojimų 
bei atradimų pasaulis.

Uteniškių moterų rankdarbių 
paroda – LKD tinklapio www.lkd.lt 
Virtualioje meno galerijoje. 

„Akiračio“ inf.


